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SENTENÇA TIPO D
CLASSE : AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
ASSUNTO : CRIMES CONTRA A FLORA - CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE E O 
PATRIMÔNIO GENÉTICO - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - PENAL
AUTOR : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
RÉU : PAULO SERGIO DA SILVA e outros
 

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de 
PAULO SÉRGIO DA SILVA (“PAÇOCA”), FRANCISCO ELIAS CARDOSO DO Ó, ÁLVARO SILVA 
PIMENTEL,  JOÃO  BATISTA  DA  SILVA,  JOSÉ  MAURÍCIO  MOREIRA  DA  COSTA,  ADEMIR 
COUTINHO RAMOS JUNIOR e ALDENICE BARRETO DIAS.

Relata  que  a  ação  penal  decorre  de  investigação  voltada  a  apurar  fatos 
praticados  por  organização  criminosa  voltada  primordialmente  à  movimentação 
fraudulenta de madeira, mediante utilização de créditos florestais fictícios, inseridos 
em sistemas de controle ambiental.

A denúncia narra vinte e seis fatos criminosos, os quais sintetizo:

-  Em setembro de 2014,  novembro de 2014,   janeiro  de 2015,  19/03/2015, 
08/07/2015 (primeiro, sexto, sétimo, oitavo, décimo segundo, décimo terceiro, décimo 
sétimo e décimo nono fatos) , FRANCISCO ELIAS CARDOSO DO Ó teria solicitado ou 
aceitado  vantagem  indevida,  para  deixar  de  praticar  ato  de  ofício,  conforme 
transcrições de interceptações telefônicas; 

- Em novembro de 2014, 16/10/2014, 14/10/2014, 22 a 23/10/2014, novembro 
de  2014,  janeiro  de  2015,  02/02/2015  (segundo,  terceiro,  quarto,  quinto,  nono, 
décimo, décimo primeiro,  décimo quarto fatos),  FRANCISCO ELIAS CARDOSO DO Ó 
teria  violado  sigilo  funcional,  repassando  a  terceiros  (madeireiros)  informações  a 
respeito  de  fiscalizações  que  seriam  realizadas,  conforme  transcrições  de 
interceptações telefônicas;

- Em 15/02/2015 (décimo quinto fato),  JOÃO BATISTA DA SILVA e FRANCISCO 
ELIAS CARDOSO DO Ó teriam praticado advocacia administrativa, orientando infrator 
ambiental  a  como  obter  tratamento  mais  brando  perante  o  IBAMA,  conforme 
transcrições de interceptações telefônicas;

- Em 21 e 22/02/2015 (décimo sexto fato), JOÃO BATISTA DA SILVA e FRANCISCO 
ELIAS CARDOSO DO Ó teriam solicitado vantagem pecuniária indevida, para praticar 
ato  infringindo  dever  funcional  (liberação  de  carreta),  conforme  transcrições  de 
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interceptações telefônicas;

- Em 20 e 21/03/2015 (décimo oitavo fato),  FRANCISCO ELIAS CARDOSO DO Ó e 
JOSÉ MAURÍCIO MOREIRA DA COSTA teriam solicitado vantagem financeira indevida, 
para deixar de exercer fiscalização sobre possível infrator, conforme transcrições de 
interceptações telefônicas;

- Em 08/07/2015 (vigésimo fato), ÁLVARO DA SILVA PIMENTEL, JOÃO BATISTA DA 
SILVA e FRANCISCO ELIAS CARDOSO DO Ó teriam aceitado promessa de recebimento 
de vantagem indevida, para deixar de fiscalizar corretamente madeireira, conforme 
transcrições de interceptações telefônicas;

-  Em 08/05/2015, (vigésimo primeiro fato),  ÁLVARO DA SILVA PIMENTEL teria 
solicitado  vantagem  indevida,  para  deixar  de  fiscalizar  madeireira,  conforme 
transcrições de interceptações telefônicas;

- Em 28 e 30/01/2015 (vigésimo segundo fato), FRANCISCO ELIAS CARDOSO DO 
Ó,  JOSÉ  MAURÍCIO MOREIRA DA COSTA e JOÃO BATISTA DA SILVA teriam recebido 
R$1.500,00, para deixar de fiscalizar corretamente madeireira, conforme transcrições 
de interceptações telefônicas;

 - Em 24 e 25/03/2015 (vigésimo terceiro fato),  FRANCISCO ELIAS CARDOSO DO 
Ó e  ÁLVARO DA SILVA PIMENTEL teriam aceitado promessa de pagamento indevido, 
para  deixar  de  fiscalizar  corretamente  madeireiros,  conforme  transcrições  de 
interceptações telefônicas;

- Em outubro de 2014 (vigésimo quarto fato), FRANCISCO ELIAS CARDOSO DO Ó 
e JOÃO BATISTA DA SILVA teriam recebido vantagem indevida (três mil  reais)  para 
deixar de fiscalizar corretamente madeireira, conforme transcrições de interceptações 
telefônicas;

-  Em  20/01/2015,  ADEMIR  COUTINHO  RAMOS,  ALDENICE  BARRETO  DIAS  e 
PAULO SÉRGIO DA SILVA (PAÇOCA) teriam inserido informação falsa em documento 
público,  consistente  em  auto  de  vistoria,  certificando  a  respeito  da  empresa 
MERNITZKI E DA SILVA LTDA que não existiria fisicamente. Sustenta ainda que ocorreu 
a  elaboração  e  relatório  ambiental  falso,  conforme  interceptações  telefônicas  e 
documentos que conteriam as informações falsas.

Imputa,  ainda,  aos  réus,  à  exceção  de  PAULO  SÉRGIO,  a  prática  do  crime 
consistente em integrar organização criminosa.

A denúncia foi recebida em 16/10/2015, às fls. 186-187.

JOSÉ MAURÍCIO MOREIRA DA COSTA apresentou resposta à acusação de fls. 255-
272 e 357-374.  Alega que a denúncia não deveria  ter sido recebida,  pois não há 
indícios da prática dos fatos narrados. Sustenta ainda que depoimento de corréu não 
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pode ser utilizado como meio de prova. Preliminarmente, alega a incompetência da 
Justiça Federal em Santarém/PA, em razão de a maior parte dos fatos supostamente 
ter sido praticada em Belém/PA. A seguir, adentrou ao mérito da acusação, alegando 
que não envolvimento nos fatos narrados na denúncia. Apresentou de testemunhas à 
fl. 273 (duas, residentes em Belém/PA).

PAULO SÉRGIO DA SILVA apresentou a resposta à acusação de fls.  329-346, 
insurgindo-se quanto ao mérito da demanda. Alega ausência de dolo na sua conduta e 
que a constatação do IBAMA quanto ao não funcionamento da empresa  MERNITZKI E 
DA SILVA LTDA estaria equivocada, pois no momento da fiscalização esta estaria em 
procedimento  de  mudança.  Requer  prova  pericial  nos  áudios  das  interceptações 
telefônicas, a fim de averiguar se haveria possibilidade de edição.  Apresentou o rol de 
testemunhas de fl. 347 (três, residentes em Belém).

ADEMIR COUTINHO RAMOS JUNIOR apresentou a resposta à acusação de fls. 
349-351.  Alega  que  o  relatório  por  si  elaborado  apenas  relatou  o  que  teria  sido 
constatado durante vistoria e que o mesmo teria caráter meramente informativo.

FRANCISCO ELIAS CARDOSO DO Ó e JOÃO BATISTA DA SILVA manifestaram-se às 
fls. 353-354 e 355-356, sustentando que adentrarão ao mérito apenas nas alegações 
finais.  Apresentaram  rol  de  testemunhas  (três  residentes  em  Ananindeua  e  três 
residentes em Belém).

À fl.  434, despacho determinando a complementação de defesas tidas como 
genéricas e que os réus justificassem a necessidade das testemunhas arroladas.

À fl. 448, ALVARO SILVA PIMENTEL alegou que se manifestará sobre os fatos em 
alegações finais. Apresentou rol de testemunhas à fl. 449 (três, residentes em Belém).

ALDENICE BARRETO DIAS apresentou resposta à acusação de fls. 455-466. Em 
síntese, alega que a vistoria por si realizada não estaria viciada, pois o ato teria sido 
realizado  em local  distinto  daquele  que  posteriormente  foi  vistoriado  pelo  IBAMA. 
Apresentou o rol de testemunhas de fl. 466, sendo três residentes em Belém, dentre 
os quais arrolou também ADEMIR COUTINHO RAMOS JUNIOR, também réu nesta ação.

JOSÉ MAURÍCIO justifica a indicação de testemunhas às fls. 488-489. Os demais 
réus não se manifestaram a respeito.

Às fls. 501-505, foram afastadas as preliminares de incompetência da Justiça 
Federal  em Santarém,  de  ausência  de  perícia  nas  interceptações  telefônicas  e  de 
inépcia da denúncia. Rejeitou-se também a absolvição sumária.

Audiências às fls. 608-637.

Às fls. 691 e ss. o MPF junta expressivo material relativo a informações obtidas 
mediante quebra de sigilo bancário, deferida judicialmente.
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Alegações finais do MPF às fls. 1024-1069. Em síntese, pugnou pela condenação 
dos réus, à exceção de JOÃO BATISTA quanto ao 20º fato e ADEMIR e ALDENICE quanto 
ao 26ºfato.

Memoriais dos acusados:

- ÁLVARO SILVA PIMENTEL (fls. 1091-1100): em síntese, alegou que não solicitou 
ou  recebeu  vantagem  indevida,  sendo  que  as  conversas  interceptadas  seriam 
referentes a empréstimos.

- JOSÉ MAURÍCIO MOREIRA DA COSTA (fls. 1187-1229): suscitou a incompetência 
da Subseção Judiciária em Santarém; requereu fossem desconsideradas as provas que 
não foram referidas pelo MPF no momento da formulação da denúncia; em relação à 
acusação, no que tange ao décimo quarto fato, afirmou que o réu não teria repassado 
qualquer informação sigilosa a madeireiro, pois se referia a data de rodízio de equipe 
atuante em base do IBAMA em Novo Repartimento, informação que não seria sigilosa; 
quanto  ao  décimo  oitavo  fato,  afirma  que  nas  interceptações  telefônicas  que 
indicariam  a  solicitação  de  vantagem  indevida  não  haveria  menção  ao  nome  de 
Maurício e que o valor repassado a si por Elias seria relativo apenas a um empréstimo; 
quanto ao vigésimo segundo fato, afirmou que as interceptações não indicariam seu 
envolvimento com o fato,  decorrendo as conclusões de ilações do MPF; quanto ao 
vigésimo sexto fato, sustenta que não seria integrante de organização criminosa, pois 
as  interceptações  revelariam  apenas  ligações  com  seus  colegas  de  trabalho. 
Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal.

-  ALDENICE  BARRETO  DIAS  (fls.  1232-1240):  sustenta  que  não  inseriu 
informação falsa no relatório de vistoria da MERNITZKI DA SILVA ME, pois a diligência 
foi  realizada  no  local  indicado  pela  SEMA/PA;  após  compareceu  local  correto  de 
funcionamento do empreendimento, que funcionaria em local distinto do fiscalizado 
pelo IBAMA. Sustenta ainda que não deteria poderes para proceder à liberação de 
créditos  florestais.  Impugna  ainda  supostas  provas  novas  referidas  pelo  MPF  em 
alegações finais.

-  ADEMIR  COUTINHO  RAMOS  JÚNIOR  (fls.  1243-1263):  sustenta  que  o 
documento elaborado era meramente declaratório e dependeria de confirmação por 
superiores hierárquicos; o documento consigna as diligências empreendidas, expondo 
o local onde ocorrida a diligência inicial e depois o local onde compareceram, diante 
da informação de que o empreendimento teria mudado de endereço; que o IBAMA 
efetuou fiscalização em local diverso, indicado no CTF do empresário, e não no seu 
contrato  social,  documento  que  teve  acesso.  Nega  participação  em  organização 
criminosa. Insurge-se contra novas provas juntadas pelo MPF em alegações finais.

O  Juízo  concedeu  aos  acusados  novo  prazo  para  manifestação  sobre  os 
elementos juntados pelo MPF com as alegações finais e reiterou a intimação do réus 
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que não teriam se manifestado no prazo fixado (fl. 1276).

Em seguida, foram apresentados memoriais:

- PAULO SÉRGIO DA SILVA (fls. 1280-1289): sustenta que não houve prestação 
de informação falsa, pois o empreendimento de fato existiria, embora o IBAMA não 
tivesse localizado-o;

- FRANCISCO ELIAS CARDOSO DO Ó (fls. 1291-1304): alegou a incompetência da 
Justiça Federal  em Santarém; quanto  ao  mérito,  alegou ingenuidade e  requereu a 
aplicação da pena no mínimo legal.

- JOÃO BATISTA DA SILVA (fls. 1308-1321): também alegou a incompetência da 
Justiça Federal em Santarém; quanto ao mérito, no que tange ao décimo quinto fato, 
afirma  que  apenas  prestou  orientações,  não  ocorrendo  advocacia  administrativa; 
quanto  ao  décimo sexto  fato,  não há prova de sua participação,  havendo apenas 
menção a seu nome por parte de terceiros; quanto ao vigésimo segundo fato, também 
afirma que não há prova de sua participação; quanto ao vigésimo quarto fato, afirma 
que  não  há  prova  de  seu  envolvimento  nas  interceptações  e  que  não  haveria 
demonstração  de  envolvimento  nos  fatos.  Nega  participação  em  organização 
criminosa.

Às fls. 1326-1327, ALVARO requer revogação de medidas cautelares.

Relatados. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Preliminares.

As  preliminares  relativas  à  incompetência  da  Justiça  Federal  já  foram 
devidamente apreciadas e rechaçadas às fls. 501-505.

Alega-se nulidade em vista das alegações finais do MPF pois este teria feito 
menção a provas não referidas na denúncia.

Com efeito, esta ação penal decorre de complexa investigação relativa a crimes 
ambientais  no  Estado  do  Pará.  De  fato,  no  momento  da  denúncia,  os  fatos  e  as 
principais provas foram referidas na descrição dos fatos.

Porém,  isto  não  impede  que,  durante  a  instrução  processual,  sobrevenham 
novos elementos probatórios e que, nos memoriais, haja menção a estes.

Destaco que, a maior parte dos elementos referidos pelo MPF (interceptações 
telefônicas, dados decorrentes de quebras de sigilo ordenadas judicialmente) foram 
submetidas previamente ao contraditório, pois produzidos nos autos conexos  2319-
16.2014.4.01.3902,   4713-93.2014.4.01.3902,   1511-74.2015.4.01.3902  e   3296-
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71.2015.4.01.3902, aos quais as defesas dispunham de amplo acesso.

A  instrução processual  permite  a  produção de provas  por  ambas as  partes, 
acusação e defesa, sendo que não há óbice que, nas alegações finais, haja referência 
a elementos probatórios que surgiram ou ganharam relevância durante o trâmite do 
feito.

Por fim, trata-se de alegação genérica de prejuízo, não estando demonstrado 
comprometimento efetivo do contraditório e ampla defesa. 

Sem outras preliminares, passo ao mérito.

Considerações iniciais

Os fatos que são objeto desta ação passaram a ser investigados a partir  da 
medida  cautelar  de  quebra  de  sigilo  telefônico  n.  2319-16.2014.4.01.3902,  que 
originalmente  tinha  como  finalidade  apurar  o  tráfico  ilícito  de  entorpecentes  e 
fortuitamente possibilitou obtenção de prova relativa ao comércio ilegal de madeira e 
prática de crimes contra a Administração Pública.

Assim, para apurar os ilícitos relativos, capitulados nos arts. 317, 333, 325, 299 
e 304 do Código Penal, no art. 2º. da Lei 12.850/13 e nos artigos 46, 50-A e 69 da Lei  
9.605/98,  o Ministério Público Federal  requereu a formação de autos próprios para 
continuidade  da  interceptação  telefônica,  sendo  autuada  sob  o  número  4713-
93.2014.4.01.3902. A medida, inicialmente, abrangeu os investigados Paulo Sérgio da 
Silva  (vulgo  PAÇOCA);  Ananias  Alex  Silva  dos  Santos;  Sidney  dos  Santos  Reis  e 
Francisco  Elias  Cardoso  do  Ó  (servidor  do  Ibama).  Autuou-se  também o  Inquérito 
Policial n. 472/2014, para apurar estes fatos.

No curso das investigações, também requereu-se a quebra do sigilo bancário e 
fiscal dos investigados, o que fora pleiteado e deferido nos autos de número 1511-
74.2015.4.01.3902.

Também foi autorizada, nos autos 3296-71.2015.4.01.3902, medidas cautelares 
de  prisão  preventiva,  prisão  temporária,  condução  coercitiva,  busca  e  apreensão, 
sequestro de bens e afastamento de servidores públicos de seus cargos.

A  investigação  teria  levado  à  identificação  de  uma  organização  criminosa 
estruturada, atuante na cadeira de exploração ilegal de madeira florestal. Tal grupo 
atuaria na “legalização” de madeira ilegalmente extraída,  através da utilização de 
créditos  florestais  fraudulentos,  atividade  que  envolveria  ainda  a  corrupção  de 
servidores do IBAMA, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do 
Pará  (SEMAS),  Secretarias  Municipais  de  Meio  Ambiente  (SEMMA),  Secretaria  de 
Fazenda do Estado do Pará e INCRA.

O  cerne  da  investigação  gravitou  acerca  dos  mecanismos  oficiais  para 
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negociação e custódia da madeira explorada.

Com efeito, a comercialização e a movimentação de madeira conta com estrito 
controle  estatal,  sendo  que  cada  transação  deve  constar  e  ser  licenciada  nos 
mencionados sistemas eletrônicos mantidos por órgãos de gestão ambiental. Ademais, 
os  estoques  físicos  de  madeira,  de  cada  partícipe  do  processo  de  extração, 
beneficiamento  e  comercialização  deste  produto,  devem  guardar  correspondência 
com o informado no sistema.

Quando há autorização estatal para exploração de madeira, o saldo respectivo, 
apurado  em inventário  florestal,  é  adicionado  ao  empreendimento  explorador,  no 
referido  sistema.  Com  as  subsequentes  negociações  da  madeira,  o  crédito  é 
transferido por toda a cadeia de comerciantes. Além de ocorrer a transferência do 
saldo no sistema, há emissão, por este, de documentação relativa à transação, que 
deve acompanhar a carga de madeira durante sua movimentação física.

Em inspeção nos locais de depósito de madeira, caso se verifique que o saldo 
físico de madeira é superior ao constante do sistema informatizado, depreende-se que 
houve aquisição irregular desde produto, já que a transação não foi licenciada através 
do sistema e não houve a correspondente movimentação do saldo virtual.

Ao  reverso,  caso  se  verifique  que  o  saldo  físico  de  madeira  é  inferior  ao 
constante do sistema informatizado, pode-se concluir que houve alienação irregular 
desde produto. Sem o licenciamento da operação no sistema, o estoque, constante no 
sistema virtual,  passa  a  ser  superior  ao  real,  em razão  da  ausência  de  baixa  do 
volume de madeira vendido.

No caso, o cerne da ilicitude corresponderia à obtenção de créditos florestais 
fictícios,  mediante  autorização  de  exploração  de  planos  de  manejo  (PMFS) 
fraudulentos  ou  superdimensionados,  para  dar  cobertura  a  madeira  extraída 
ilegalmente de outro lugar.

O MPF aponta que foram delineados três grupos de atuação:  há um núcleo 
intermediador  (incluindo  “papeleiros”)  e  empresarial,  um  núcleo  operacional 
centralizado no INCRA e um núcleo relacionado às fiscalizações e fraudes junto aos 
órgãos ambientais IBAMA, SEMAS (Secretaria Estadual de Meio Ambiente), SEMMAs 
(Secretarias Municipais de Meio Ambiente) e SEFA (Secretaria de Estado da Fazenda do 
Pará).

Foram propostas três ações penais, relativas a cada um dos grupos apontados 
pelo MPF, sendo que esta ação envolve o terceiro.

Prescrição

Inicialmente, pronuncio a prescrição quanto às imputações relativas aos crimes 
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dos  arts.  321  e  325  do  Código  Penal,  pois  desde  o  recebimento  da  denúncia 
transcorreu  período  superior  ao  necessário  para  sua  caracterização  (art.  109,  V 
Código Penal), em vista da pena máxima cominada aos fatos. Prejudicada, assim, a 
análise quanto aos segundo, terceiro, quarto, quinto, nono, décimo, décimo primeiro, 
décimo quarto e décimo quinto fatos da denúncia.

Imputações relativas ao crime de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) 
praticados penas por FRANCISCO ELIAS CARDOSO DO Ó – 1º, 6º, 7º, 8º, 12º, 13º, 17º, 
19º fatos da denúncia 

Como exposto acima, as apurações que levaram ao ajuizamento desta ação 
penal iniciaram no contexto de investigação da prática do crime de tráfico de drogas, 
sendo  obtidos,  de  forma  fortuita,  elementos  probatórios  indicativos  da  prática  de 
crimes  ambientais  relacionados  à  comercialização  ilegal  de  madeira.  Dentre  os 
investigados,  figurava ANANIAS ALEX, que foi  vítima de homicídio no decorrer das 
apurações.

Das  interceptações  telefônicas  quanto  ao  terminal  de  ANANIAS  ALEX, 
identificou-se  contato  com  o  réu  FRANCISCO  ELIAS  CARDOSO  DO  Ó,  servidor  do 
IBAMA, versando sobre informações relacionadas à atividade do IBAMA e negociações 
quanto ao pagamento de vantagens indevidas. ELIAS passou a ser, também, alvo de 
interceptações, sendo que os elementos coligidos indicam a materialidade e autoria 
dos  crimes  imputados,  pois  revelam  sistematicamente  a  conduta  adotada  pelo 
servidor relacionada à percepção de vantagens irregulares.

O réu, interrogado perante a autoridade policial, confessou suas práticas ilícitas. 
Em interrogatório  judicial,  buscou  retratar-se,  aduzindo  que  estava  alcoolizado  no 
momento  do  interrogatório  policial,  alegação  esta  que  carece  de  qualquer 
fundamento.  Ademais,  no  interrogatório  policial  constam  informações  bastante 
detalhadas,  incompatíveis  com  a  alegação  de  defesa  no  sentido  de  embriaguez. 
Ademais, em alegações finais, a defesa técnica sequer se insurgiu contra os fatos, em 
vista de sua robustez, pugnando apenas pela aplicação da sanção penal em patamar 
reduzido.

Quanto  ao  primeiro  fato,  evidencia-se  que  o  acusado  ELIAS,  em  ligações 
telefônicas  havidas  entre  19  e  22/09/2014,  aceitou  o  recebimento  de  vantagem 
indevida (“cem conto”),  para fazer “vista grossa” em operação de fiscalização que 
seria  realizada  na  região  de  Trairão/PA.  Em diálogos  com ALEX,  este  afirmou que 
conheceria os madeireiros da região e que poderia fazer a “ponte” entre estes e o 
servidor:
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Código:  846377  Data:  18/09/2014  Hora:  14:26:40  Duração:  00:01:58 
Alvo:  ALEX  Fone  Alvo:  9192122407  Fone  Contato:  91-92513124 
Interlocutores: ELIAS - IBAMA 

Arquivo: 20140918142640104.wav 
Degravação:  ELIAS FALA QUE ESTÁ NUMA OPERAÇÃO EM ITAITUBA JUNTO DA 
POLICIA FEDERAL, E QUE DEPOIS IRIA PRAÍ (TAILÂNDIA?) PEGAR UM MADEIREIRO 
QUE TEM DUAS SERRARIAS FUNCIONANDO. 

Código: 846378 Data: 18/09/2014 Hora: 14:34:19 Duração: 00:02:27 Alvo: ALEX 
Fone  Alvo:  9192122407  Fone  Contato:  Interlocutores:  PAÇOCA  Arquivo: 
20140918143419104.wav 
Degravação: ALEX FALA COM PAÇOCA E DIZ QUE TEM UM AMIGO DO IBAMA QUE 
ESTÁ EM ITAITUBA, E QUE QUALQUER COISA O CARA (DO IBAMA) É SEU AMIGO. 
DIZ  QUE  O  CARA  DO  IBAMA  PEDIU  PRA  BOTAR  R$  50,00  DE  CRÉDITO  NO 
CELULAR. 

Código: 846779 Data: 19/09/2014 Hora: 14:42:15 Duração: 00:03:32 Alvo: ALEX 
Fone  Alvo:  9192122407  Fone  Contato:  9192513124  Interlocutores:  ELIAS  DO 
IBAMA 
Arquivo: 20140919144215104.wav 
Degravação:  81787092  /  81198254  (WHATSAPP)  ALEX  FALA  COM  ELIAS  DO 
IBAMA. ELIAS DIZ QUE VAI FAZER UM TRABALHO EM TRAIRÃO. ALEX DIZ QUE 
TEM AMIGOS EM TRAIRÃO, E QUE VAI FAZER A PONTE ENTRE ELES E ELIAS. ALEX 
DIZ QUE ELIAS "PODE METER O FERRO PORQUE LÁ OS CARA TEM". ALEX DIZ 
QUE ELES VÃO SE REUNIR E UM DELES VAI, REPRESENTANDO TODOS, ACERTAR 
COM ELIAS 

Código: 846791 Data: 19/09/2014 Hora: 14:47:58 Duração: 00:03:20 Alvo: ALEX 
Fone  Alvo:  9192122407  Fone  Contato:  9192513124  Interlocutores:  ELIAS  DO 
IBAMA - RUBÃO 
Arquivo: 20140919144758104.wav 
Degravação: ALEX FALA O NOME DE RUBÃO COMO O CONTATO EM TRAIRÃO QUE 
VAI  FAZER  O  ACERTO  COM  ELIAS.  DIZ  AINDA  QUE  ELIAS  PODE  PEDIR  "CEM 
CONTO"  QUE  OS  CARAS LÁ  TEM.  ALEX  PEDE  PRA ELIAS  NÃO ESQUECER DA 
PORCENTAGEM DELE (ALEX). ALEX DIZ QUE SIDNEI FOI QUEM FEZ CONTATO COM 
RUBÃO E COMO SABIA QUE ALEX TEM CONHECIMENTO COM ALGUÉM DO IBAMA, 
LIGOU PRA ALEX E PEDIU QUE FIZESSE CONTATO COM O CARA DO IBAMA. ALEX 
DIZ QUE SE FOR PRA FAZER "VISTA GROSSA" OS CARA (DO IBAMA) FAZ MAS 
ELES SÃO "CAREIRO". DIZ AINDA QUE SIDNEI NÃO MEXE COM MADEIRA. ELIAS 
PEDE PRA ALEX FAZER CONTATO NO WHATSAPP. 

Código: 847764 Data: 22/09/2014 Hora: 19:38:01 Duração: 00:07:39 Alvo: ALEX 
Fone Alvo:  9192122407  Fone Contato:  Interlocutores:  HNI  -  TIRAR LACRE DO 
IBAMA Arquivo: 20140922193801104.wav 
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Degravação: HNI FALA QUE TEM COMO TIRAR LACRE DO IBAMA, DESMONTANDO 
A  MÁQUINA.ALEX  DIZ  QUE  JÁ  PODE  SERRAR  POIS  JÁ  CONVERSOU  COM  O 
PESSOAL.  DIZ  QUE  FOI  ORIENTADO  (POSSIVELMENTE  PELO  "PESSOAL"  DA 
FISCALIZAÇÃO)  A  SERRAR  SÓ  PARA  O  MÊS,  POIS  PODE  PASSAR  UMA 
FISCALIZAÇÃO. ALEX  DIZ  AINDA  QUE  ESSE  CARA  QUE  LHE  ORIENTOU,  IRÁ 
PASSAR UMA SEMANA NO LOCAL DO INTERLOCUTOR. DIZ QUE ESSA PESSOA JÁ 
LHE LIBEROU MAS PODE CHEGAR UM OUTRO COMPANHEIRO PRA COMER MAIS 
DINHEIRO.  FALA  DE  FISCALIZAÇÃO  DO  IBAMA  E  SEMA  E  DA  DATA  QUE  SE 
REALIZARÁ. 

Os diálogos deixam evidentes as tratativas para recebimento de propina. Em 
interrogatório  policial,  inquirido  a  respeito,  ELIAS  confirmou  que  os  diálogos  eram 
tratados com ALEX, madeireiro que fora assassinado, assumindo que recebia agrados 
deste,  mas  negando  que  fosse  propina.  Em interrogatório  judicial,  ELIAS,  embora 
negasse o recebimento de dinheiro de ALEX, afirmou que recebia destes presentes 
como carne de carneiro e bebidas alcoólicas. 

De concreto, os diálogos revelam que, em vista da operação de fiscalização em 
Trairão, ALEX havia intermediado o pagamento de vantagem indevida, confirmando a 
promessa de pagamento, em favor de ELIAS, de “cem conto”, demonstrando autoria e 
materialidade.

Em relação ao  sexto fato,  as interceptações telefônicas evidenciam que, em 
diálogos  havidos  entre  24  e  27/11/2014,  ELIAS  teria  negociado  o  recebimento  de 
vantagem  indevida,  consistente  em  R$6.000,00  ou  R$8.000,00,  para  deixar  de 
fiscalizar  (“fazer  vista  grossa”)  empreendimentos  de  madeireiros  conhecidos  como 
Lucilene e Israel. Transcrevem-se as degravações:

Código:  882735
Data: 24/11/2014 Hora: 14:58:24 Duração:  00:14:14
Alvo:  ELIAS_  IBAMA1
Fone Alvo: 9192513124 Fone  Contato:  BINAR
Interlocutores:  ELIAS  X  LUCILENE  "LÚ"  DONA  DE  SERRARIA
Arquivo:  20141124145824105.wav
Degravação:  
.... 
LUCILENE boa tarde! ELIAS? 
ELIAS boa tarde! 
LUCILENE ELIAS quem me passou seu número foi o ISRAEL , meu nome é 
LUCILENE 
... 
ELIAS vc é de Tailândia? 
... 
LUCILENE isso, eu queria falar com vc pessoalmente
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 ... 
LUCILE você é atravessador não é, melhor ir pessoalmente? 
ELIAS mas tu estás aonde? 
LUCILENE estou em Aracajú e só vou estar liberada próxima semana...E 
vc está por onde? 
ELIAS não, nós estamos em Novo Repartimento. Nós vamos sair daqui 
quinta-feira, nós vamos pra Tailândia, tá! E a gente quer fazer um serviço 
na sua serraria 
LUCILENE sei, mais porquê?
ELIAS deixa eu te explicar: É que vieram umas denúncias e como eu sou 
amigo do ISRAEL, eu conheço toda área de lá, ai eu expliquei a situação 
pra ele o que que tá acontecendo, então ele disse: Olha tu fala com ela 
porque a gente pode resolver essas coisas sem chegar ai 
LUCILENE  com certeza!  E  é  sempre  bom a  gente  ter  um vínculo  de 
amizade 
ELIAS porque se chegar lá, as coisas não vai ser como era. 
LUCILENE lhe agradeço 
ELIAS como está seu saldo? 
LUCILENE tá tudo bem, graças a Deus. 
... 
ELIAS quem fica responsável por lá? 
LUCILENE é minha secretária, mais eu falo todos dias com ela... . Mais 
qualquer coisa, na terça-feira eu vou estar em Belém e era bom a gente 
conversar pessoalmente lá, não é? 
ELIAS é. 
LUCILENE é até melhor 
ELIAS, deixa eu te falar:  É melhor ninguém ficar nem sabendo que a 
gente tem contato, entendeu? 
ELIAS sim 
...
ELIAS deixa eu te explicar: O negócio que é um denuncia, certo. Então o 
que que eu tenho que fazer: Vou chegar lá e fazer o levantamento dá tua 
firma 
LUCILENE certo. 
ELIAS e se eu for fazer o levantamento eu sei que vai ter muita coisa 
errada. .. LUCILENE que denuncia é essa que fizeram? 
ELIAS que tu está vendendo NOTA LUCILENE meu Deus do céu 
ELIAS é uma das denúncias, CERTO?.
LUCILENE é mentira. 
ELIAS não, eu só estou te explicando: Porque é uma das denúncias que 
chegou em Belém, então passaram pra minha equipe. Como eu conheci 
o ISRAEL, eu falei: Olha ISRAEL a firma é essa assim..assim.. Ele pegou e 
falou: Deixa eu falar  com a dona, que eu conheço a dona e a gente 
resolve isso sem tu entrar lá
LUCILENE com certeza 
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ELIAS mais ai o negócio é que pra mim não entrar lá na sexta-feira e 
falar contigo na terça-feira em Belém tem que ser uma coisa certa. 
LUCILENE sei
ELIAS nós somos uma equipe de doze pessoas, e quem é o responsável 
nesse serviço que tem que fazer sou eu. 
LUCILENE certo 
ELIAS ai eu chego lá sexta-feira , não entro na sua empresa, vou embora 
pra Belém ai terça-feira eu não consigo falar contigo eu tenho que ter um 
resultado pra dá pro pessoal. 
LUCILENE não, eu sei 
ELIAS olha pessoal o negócio e esse e tal, ela vai falar comigo em Belém, 
deixa pra lá. Ai eu não vou poder retornar pra lá depois. Se eu firmar 
contigo um negócio, olha: Resolve esse negócio em Belém, tudo bem, a 
gente vai resolver, ai eu não vou entrar na sua firma , mais se chegar na 
hora eu não entro na sua firma, e não falo contigo em Belém, ai quem 
vai se fumar sou eu. 
LUCILENE não de forma alguma, tem que estreiar os laços. Da mesma 
forma que vc  tem um certo  conhecimento....  Eu  não  quero  mais  ser 
vitima dessas coisas, entendeu ELIAS entendi 
LUCILENE eu passei  foi dez meses parada e como é que eu posso tá 
fazendo uma coisa se eu tava parada, eu acumulei débito, coloquei até 
pra vender a serraria.
 ... 
LUCILENE é na sexta que tu vai passar lá, não é? 
ELIAS é na sexta-feira 
LUCILENE pronto. Eu vou ver o que eu posso fazer, pra quando já na 
sexta-feira  na  hora  que  vc  passar  por  lá...  Na  sexta-feira  quando  tu 
passar por lá eu posso pedir  pra minha secretária ir  direto contigo.... 
ELIAS eu não quero que ninguém fique sabendo que eu tem negócio com 
vc. 
ELIAS certo 
LUCILENE vc está entendendo, porque: nem vc vai ficar vulnerável nem 
eu vou ficar vulnerável. Porque se alguém ficar sabendo, vc sabe que 
infelizmente nesse ramo só tem pilantra. 
ELIAS é 
LUCINEIDE vc sabe disso. Eu até entendo vc de ter um pé atrás e não 
querer que fique pra terça-feira, porque vc pode achar que eu não vou 
em Belém. 
ELIAS deixa eu te falar: O ISRAEL é meu amigo, eu sei de todos os casos 
dele lá, então quando eu falei com ele, ele disse: ELIAS, não te preoculpa 
que eu vou conversar com ela e resolvo com ela, que ela é gente boa 
comigo. 
LUCILENE é, a gente é amigo
 ELIAS então já citei mais ou menos, porque eu confio nele, porque tudo 
quanto é bronca lá em Tailândia, eu falo com ele, até bronca dele eu 
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tento resolver logo. Olha a onda é essa, vai acontecer isso CONTIGO, ele 
diz:  ELIAS quanto é o negócio pra não chegar aqui, não entrar aqui e 
passar direto, ai EU falo: Olha o negócio é isso...isso..ai ELE fala: Deixa 
comigo que eu resolvo.
 ... 
ELIAS na outra missão a gente ia entrar na serraria do ISRAEL, eu digo, 
olha ISRAEL: o pessoal tá querendo ir na sua serraria fazer esse serviço, 
o levantamento do teu pátio todinho, ELE disse: ELIAS minha serraria 
não está cem por cento, se vir aqui vai pegar um bocado de coisa, vai 
fazer apreensão, vai fazer o diabo a quatro e vai me prejudicar muito, 
entendeu? 
LUCILENE sei 
ELIAS Olha! O ISRAEL deve ter uns três, quatro mil metros de madeira no 
pátio, se tiver mil e quinhentos acobertado o retos não tiver, o que tiver 
vai ser preso, e o que que ele vai fazer, ele vai perder de multa uns 
cento e cinquenta mil reais, a apreensão dá madeira todinha, eu digo, 
olha ISRAEL:  Faz isso que EU to te falando,  ELE disse:  deixa comigo. 
Resolveu no papel,  acabou o papo lá.  Ai  EU digo, olha o negócio é o 
seguinte:  te  endireita,  tenta  ficar  mais  tranquilo  porque  assim  como 
fizeram o negócio  pra mim,  eu costumo disser  porque tu  não  foi  lá, 
entendeu? 
LUCILENE sei, entendi 
ELIAS mais ai eu já resolvi o problema dele.
 ... 
ELIAS se tu me der tua palavra, olha: na outra terça-feira eu vou pra 
Belém pessoalmente e vou conversar contigo, a gente vai lá e a gente 
acerta 
LUCILENE certo 
ELIAS quando chegar em Tailândia sexta-feira eu faço vista grossa na sua 
firma e falo com meus amigos, olha: deixa isso ai que nós vamos resolver 
em Belém.  Ninguém entra  na  sua  serraria,  porque  se  entrar  na  sua 
serraria todo mundo vai saber o que que o IBAMA tá fazendo lá. 
LUCILENE deixa eu te falar: eu vou quarta-feira levar os resultados dos 
meus exames... Se o médico não me liberar pra eu viajar eu vou ter que 
dá um jeito, pra quando vc passar em Tailândia, ou eu peço pro ISRAEL ir 
direto contigo ou minha secretária. 
... 
ELIAS tudo bem! Mais tarde eu vou falar com ISRAEL e vou disser pra ele 
a situação, com certeza ele vai intermediar por vc. Ai a gente conversa 
quarta-feira que vem quando tu chegar em Belém com calma, mais só 
quero que seja uma coisa certa pra gente acertar as coisas
LUCILENE meu filho pode
... 
ELIAS como é seu nome? 
LUCILENE é LUCILENE, pode me chamar de LÚ. 
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ELIAS pode deixar 
LUCILENE agora a única pessoa que eu quero que fique sabendo que a 
gente está conversando é o ISRAEL, porque ele é de confiança. 
ELIAS não, tudo bem. LÚ preste atenção! se tu perguntar pro ISRAEL, 
ISRAEL quem é o ELIAS do IBAMA? ELE vai te explicar quem eu sou 
LUCILENE não ELE já me falou que tu é gente boa demais. ... 

O  diálogo  acima  transcrito  evidencia  que  ELIAS  entrou  em  contato  com 
LUCILENE, após obter o número telefônico desta com ISRAEL. Após expor que seria 
realizada  uma  operação  de  fiscalização  do  IBAMA  na  região  em  que  atuaria  a 
madeireira e dando detalhes acerca de denúncias de irregularidades que envolveria a 
interlocutora,  ELIAS  solicitou  sigilo  acerca do contato  e  indicou a  possibilidade  de 
solução da questão por meio diverso dos oficiais.

Logo  em seguida,  ELIAS  entra  em contato  com ISRAEL,  falando  claramente 
acerca da solicitação de vantagem indevida e tratando dos valores respectivos:

Código:  883246
Data: 24/11/2014 Hora: 21:39:47 Duração:  00:06:43
Alvo:  ELIAS_  IBAMA1
Fone Alvo: 9192513124 Fone  Contato:  BINAR
Interlocutores:  ELIAS  X  ISRAEL  -  PESSOAL  ESTÁ  INDO  PRA  MEAÇÚ
Arquivo:  20141124213947105.wav
Degravação:  
... 
ELIAS ela me ligou a mulher 
ISRAEL e ai! O que foi que deu? 
ELIAS ela disse que só vai estar em Belém terça-feira que vem. 
ISRAEL que merda 
ELIAS ai o que ELA (LÚ) disse: A vai estar minha secretária lá e o ISRAEL. 
Ai eu disse: mais o problema é que é contigo a onda, né 
ISRAEL Um 
ELIAS ELA disse: não, se tu quiser, a gente pode conversar quando eu 
chegar, eu digo: é, mais pra mim deixar pra lá, na sexta-feira e esperar 
tu chegar na terça-feira, que eu não vou voltar mais lá e falar pro meus 
amigos que ninguém vai fazer nada lá até eu falar contigo, e tu não 
concordar depois as coisas, vai ser bronca pra mim.
 ISRAEL sei
 ELIAS  ela  disse:  não  eu  te  dou  minha  palavra  que  eu  passo  lá  e 
converso contigo ISRAEL mais ela é direita 
ELIAS eu sei que ela é direita, o negócio é que o pessoal que derrubaram 
ela é que é torto, né? 
ISRAEL é, pior. 
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ELIAS tu sabe como é esse negócio de madeira, um derruba o outro.
 ISRAEL é foda. 
ELIAS o cara tá subindo, tem um lá que quer puxar o tapete. Mais eu 
expliquei a situação pra ela, que estão te acusando é disso, disso, e vão 
ter que fazer o negócio no teu pátio. Não venha me disser que tu está 
cem por cento, que não tá. 
ISRAEL eu sei 
ELIAS ai ELA disse: já sei até quem foi que me derrubou. Eu digo: não sei 
quem foi que te derrubou, só passaram a denúncia pra gente...
 ... 
ISRAEL ai resolveu o que com ela?
 ELIAS pois é né! A gente tem que sentar pra conversar, porque é nego 
pra caralho. ISRAEL é 
... 
ISRAEL vai passar quando aqui? 
ELIAS na sexta-feira, 
ISRAEL sexta, né?
 .. 
ELIAS se ELA (LÚ) concordar com a proposta, a gente já não faz nada lá
ISRAEL ai resolve né? 
ELIAS agilizar ai, e sair fora daí 
ISRAEL é, vou ligar pra ela amanhã pra ver se agiliza esse negócio logo 
ELIAS hem 
ISRAEL vou ligar pra ela amanhã 
ELIAS pois é! Era bom se a gente passasse ai direto, a gente para aqui, 
ali, eu já sei como é essa turma, que aqui é só desmatamento, a gente já 
sai buscando o do natal. ISRAEL a respeito do natal já está guardado
ELIAS vou te falar a real. Eu não to precisando nem pra cima, nem pra 
baixo. Mais se ela conseguisse descolar quinze conto, tava bom demais. 
Porque o  pessoal  ia  potar  pra pesado nela  ai,  ia  ser  trinta,  quarenta 
conto. 
ISRAEL  não,  vou  falar  com  ELA  (LÚ)  amanhã,  ver  o  que  ELA  (LÚ) 
consegue  arrumar.  ELIAS  se  ela  descolar,  eu  falo:  Olha  pessoal,  o 
negócio é esse aqui, moel o papo e bora em bora. 
ISRAEL não, vou falar com ELA (LÚ). 
ELIAS por mais que ELA (LÚ) resolva esse negócio só na quarta-feira lá 
em Belém, pelo menos já se livra daí da turma de vcs ai 
ISRAEL eu vou botar na cabeça DELA (LÚ), ve se ela consegue arrumar 
esse dinheiro ELIAS é! Se ELA(LÚ) concordar, eu já falo com o pessoal, 
olha: a mulher lá vai concordar e vcs vão ter que confiar em mim. Se 
chegar na hora e não de certo, quem tá fudido sou eu. .... 
.... 

No dia 27 de novembro, em contato com ISRAEL, ELIAS trata novamente com 
valores de “propinas”, solicitando o pagamento de seis mil reais, para “livrar” tanto 
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LUCILENE como o próprio ISRAEL.

Código:  885906
Data: 27/11/2014 Hora: 18:24:48 Duração:  00:08:18
Alvo:  ELIAS_  IBAMA1
Fone Alvo: 9192513124 Fone  Contato:  91991238160
Interlocutores:  ELIAS  X  HNI
Arquivo:  20141127182448105.wav
Degravação:  
.... 
ELIAS ela não consegue nem dez conto, lá? 
ISRAEL to te falando, o trem tá feio. 
ELIAS tu não consegue, dez conto. Livra a dela e a livra logo tua.
... 
ISRAEL rapaz, até uns cinco conto eu boto quente nele aqui pra ela se 
virar e eu dou um jeito de arrumar aqui 
... 
ELIAS ta pra ti arrumar alguma coisa tua? 
ISRAEL cinco já tá bom
 ... 
ELIAS tu vai fazer o seguinte, eu vou te falar na real. Ve se tu consegue 
seis mil reais que eu vou dá logo pra esses caras e não vou pegar nada 
pra mim, ai quando for lá pro dia quinze eu te procuro e procuro ela (LÚ) 
ISRAEL eu sei 
... 
ELIAS quando for lá pro dia dez, dia doze eu ligo pra ti, vc fala com ela e 
ele arruma o negócio pra mim. 
ISRAEL é né 
ELIAS mais a gente vai da uma parada ai, pra falar com uns quatro caras 
ISRAEL eu sei só pegar a galera
ELIAS é porque o BATISTA conhece eles ISRAEL eu vou dá um jeito de 
botar esse negócio na sua conta amanhã 

Não obstante as interceptações indicarem, de forma explícita, o pagamento de 
propina,  no  seu  interrogatório  policial  o  réu  ELIAS  confessou  a  irregularidade, 
confirmando  o  recebimento  de  R$8.000,00  para  que  deixasse  de  fiscalizar  a 
madeireira de LUCILENE:

QUE, quanto ao diálogo de código 882735 o interrogado confirma que 
LUCILENE,  vulga LU,  é  madeireira  em Tailândia  –  PA;  QUE quando se 
refere no citado diálogo que “irá fazer vista grossa”,  “falo com meus 
amigos”,  “vamos  resolver  em  Belém”  etc.,  refere-se  ao  acerto  com 
LUCILENE para que ela desse um agrado aos fiscais do IBAMA, inclusive o 
interrogado, para não realizar fiscalização na serraria dela; QUE confirma 
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ter  recebido  aproximadamente  R$8000,00  (oito  mil  reais),  mas  não 
dividiu esse dinheiro com ninguém, pois os demais integrantes da equipe 
de  fiscalização  não  sabiam dos  problemas  ou  denúncias  em face  da 
serraria de Lucilene;

Assim, as interceptações, aliadas à confissão do acusado, confirmam a prática 
do crime de corrupção passiva, evidenciado a autoria e a materialidade quanto ao 
sexto fato.

Em  relação  ao  sétimo  fato,  ELIAS,  em  ligação  telefônica  realizada  no  dia 
27/11/2014,  conversa  com CLÁUDIO,  informando  a  este  acerca  de  fiscalização  do 
IBAMA na serraria deste. Questiona quanto à existência de madeira no pátio e em 
seguida trata do pagamento de propina:

Código:  885532
Data: 27/11/2014 Hora: 11:35:58 Duração:  00:01:56
Alvo:  ELIAS_  IBAMA1
Fone Alvo: 9192513124 Fone  Contato:  9192122407
Interlocutores:  ELIAS  X CLAUDIO -  PERGUNTA SE TEM PROJETO
Arquivo:  20141127113558105.wav
Degravação:  
... 
ELIAS tem algum projeto? 
CLAÚDIO eu tenho projeto 
... 
ELIAS e teu pátio ai? 
CLAÚDIO tá bom, pouca madeira. 
ELIAS tem pouca madeira? 
CLAUDIO pouca madeira, uns trezentos metros só. 
ELIAS vou passar por ai contigo amanhã. 
CLAÚDIO vão fazer pátio é? 
ELIAS a gente vai olha só, mais só que é quatro carro é gente pra caralho. 
Ai se não molhar o pé dá planta tu já viu. 
CLAUDIO tudo bem então 
ELIAS quando tiver chegando, te aviso. 

O diálogo evidencia que, após tratar da fiscalização e do quantitativo de fiscais 
envolvidos, ELIAS fala em “molhar o pé da planta”, expressão que indica a solicitação 
da vantagem indevida. Demonstradas autoria e materialidade, quanto a este fato.

Em relação ao  oitavo fato, no mesmo dia 27/11/2014, ELIAS, em contato com 
interlocutor  não  identificado,  usuário  do  terminal  91-99146-7304,  novamente 
referindo a operação de fiscalização, solicita vantagem indevida em razão da função 
pública exercida:
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Código:  885852
Data: 27/11/2014 Hora: 17:44:43 Duração:  00:01:28
Alvo:  ELIAS_  IBAMA1
Fone Alvo: 9192513124 Fone  Contato:  91991467304
Interlocutores:  ELIAS  X  HNI
Arquivo:  20141127174443105.wav
Degravação:  
.... 
ELIAS o que vc pode fazer pra gente ai? 
HNI o que vc precisa 
... 
ELIAS arranja um negócio pro nosso natal, que a gente nem passa ai 
HNI então tá, amanhã eu boto pra ti 
ELIAS mais só que é uma equipe, vê o que vc pode fazer pra gente 
HNI uns dois tá bom? 
ELIAS uns dois e meio, porque n´so somos doze cara. Tu sabe que eu te 
quebro seu galho. 

ELIAS  solicita  vantagem  indevida  ao  interlocutor,  a  pedir  para  que  este 
arranjasse “um negócio pro nosso natal”, prometendo que a equipe de fiscalização 
não o abordaria. Fala claramente em valores; diante da proposta do pagamento de 
“dois”,  diz  que o pagamento deveria  ser  “dois  e meio”,  em vista do  tamanho da 
equipe  de  fiscalização  (“doze   cara”),  assegurando  que  quebraria  o  galho  do 
interlocutor.

Ao ser  questionado  acerca  destas  interceptações  do mês de  novembro,  em 
Juízo,  ELIAS  afirmou  que,  como fiscal  do  IBAMA,  recebia  presentes  e  agrados  dos 
madeireiros, porque estes gostavam dos fiscais. Alegação absolutamente fantasiosa e 
inverossímil,  pois,  em  vista  da  natureza  da  atividade  exercida,  é  cediço  que  os 
madeireiros não tem qualquer motivo para para apreço com tais agentes públicos.

A acusação relativa ao décimo segundo fato refere-se à solicitação de vantagem 
indevida,  em  08/01/2015,  para  que  as  madeireiras  do  interlocutor  não  fossem 
fiscalizadas corretamente:

Código:  902216
Data: 08/01/2015 Hora: 09:58:57 Duração:  00:02:48
Alvo:  ELIAS_  IBAMA2
Fone Alvo: 9181787092 Fone Contato: 982323249 Direção: 
Originada
Interlocutores:  ELIAS  X  HNI  -  FISCALIZAÇÃO  AMANHÃ
Arquivo:  20150108095857106.wav
Degravação:  
ELIAS pergunta como é o nome das firmas do (??) HNI diz que são duas 
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empresas BENEVIDES MADEIRA E RADEX ELIAS pergunta pelas outras... 
HNI menciona as empresas CL INDUSTRIA DE MADEIRA E GDO Cordeiro 
de Oliveira... ELIAS diz que vai ter vistoria lá, pra ver madeira no pátio, 
amanhã, que ele está no meio... HNI pergunta quando é que vai, diz que 
avisa os meninos. ELIAS diz que tudo tem acordo.

No diálogo, ELIAS questiona ao interlocutor a respeito de suas madeireiras, ao 
passo em que este menciona os nomes BENEVIDES MADEIRA, RADEX, CL INDUSTRIA 
DE  MADEIRA  e  GDO CORDEIRO DE  OLIVEIRA.  ELIAS,  após  mencionar  que  haveria 
vistoria no dia seguinte, afirma que “tudo tem acordo”, evidenciado que tal acordo 
seria  obtenção  de  vantagem  irregular  em  vista  da  mencionada  operação  de 
fiscalização.

Afinal,  qual  a  razão lógica para que o servidor  público entrasse em contato 
prévio com madeireiro que seria alvo de fiscalização, expondo a atividade que seria 
realizada? Não há justificativa razoável, sendo que a menção ao termo “acordo” indica 
a finalidade do contato: solicitação de vantagem irregular.

Em relação  ao  décimo terceiro  fato,  imputa-se  a  ELIAS,  no  dia  30/01/2015, 
solicitação  e  recebimento  de  vantagem  indevida,  para  que  deixasse  de  realizar 
atividade de fiscalização em barcos pesqueiros.

Transcrevem-se as degradações que indicam autoria e materialidade:

Código:  915957
Data:  30/01/2015@TABHora:  09:03:35@TABDuração:  00:04:57
Alvo:  ELIAS_  IBAMA2
Fone  Alvo:  9181787092@TABFone  Contato:  91983043842
Interlocutores:  ELIAS X HNI - LOCALIZAR TODOS JUNTAR E LEVAR PRA V
Arquivo:  20150130090335106.wav
Degravação:  
0'47"  ...HNI  DIZ  QUE  ESTÁ  TENTANDO  LOCALIZAR  OS  DONOS  DOS 
BARCOS. QUE ATÉ AGORA NÃO SABE QUEM SÃO. QUE ATÉ AGORA NÃO 
VIU  OS  OUTROS  BARCOS  CHEGAREM,  SÓ  SABE  DO  DELE...PRECISA 
LOCALIZAR OS DONOS PARA CADA UM DAR UM POUCO PRA ELE E JUNTAR 
COM O DELE E PODER LEVAR UM"NEGÓCIO " PARA ELIAS. QUE ATÉ AGORA 
SÓ  TEM  O  DELE  MESMO.  QUE  PRECISA  SABER  SE  CHEGOU  ALGUM 
BARCO,  CONVERSAR  COM  O  DONO  E  EXPLICAR  A  SITUAÇÃO  EM 
PARTICULAR  PRA  VER  O  QUE  CADA  UM  VAI  DAR  PARA  JUNTAR  E 
ENTREGAR PARA ELIAS...ELIAS PEDE PARA HNI  ANOTAR O NÚMERO DE 
UMA CONTA: AG. 30740 CONTA POUPANÇA 731017-X, BANCO DO BRASIL, 
FRANCISCO ELIAS  CARDOSO...ELIAS  ORIENTA  HNI  A  DIZER  QUE  ELES 
ESTÃO NA ÁREA, QUE NÃO FORAM LÁ POR CAUSA DE HNI E TAL...HNI 
INTERROMPE E  DIZ  QUE ESTÁ TENTANDO LOCALIZAR OS DONOS DOS 
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BARCOS, QUE CHEGOU TARDE ONTEM E AINDA NÃO SABE SE CHEGOU E 
QUEM SÃO OS DONOS PARA PODER PROCURAR CADA UM E EXPLICAR 
TUDO, DIZER QUE "ELES" SÓ NÃO FORAM LÁ ONDE OS OUTROS DONOS 
DE BARCO ESTAVAM PORQUE HNI CONVERSOU COM "ELES" E PEDIR UMA 
CONTRIBUIÇÃO  PARA  O  PESSOAL  (ELIAS)  LÁ.  QUE  QUANDO  SOUBER 
QUEM  SÃO  OS  DONOS  JÁ  DEPOSITA  NA  CONTA  DE  ELIAS...ELIAS 
CONCORDA E DIZ PARA DEIXAR COM ELE ...HNI PERGUNTA PARA ONDE 
"ELES"  (IBAMA)  ESTÁ  INDO  AGORA...ELIAS  DIZ  QUE  VÃO  PARA  AS 
BANDAS DE BELÉM...

Código:  917362
Data:  31/01/2015@TABHora:  09:56:03@TABDuração:  00:10:10
Alvo:  ELIAS_  IBAMA2
Fone  Alvo:  9181787092@TABFone  Contato:  
Interlocutores:  ELIAS  X  NEI  -  PEIXE  NÃO  DÁ  DINHEIRO
Arquivo:  20150131095603106.wav
Degravação:  
...HNI DIZ QUE ELIAS VEIO ESTRIBADO LÁ DA MISSÃO...ELIAS DIZ QUE 
FOI  PRA  BRAGANÇA  APREENDER  PEIXE,  SÓ  QUE  PEIXE  NÃO  DÁ 
DINHEIRO. QUE NÃO PODIA NEM TRAZER PEIXE DE LÁ...

Código:  917809
Data:  31/01/2015@TABHora:  15:51:10@TABDuração:  00:01:46
Alvo:  ELIAS_  IBAMA2
Fone  Alvo:  9181787092@TABFone  Contato:  91983043842
Interlocutores:  ELIAS  X  HNI  -  DINHEIRO  DOS  DONOS  DE  BARCOS
Arquivo:  20150131155110106.wav
Degravação:  
...HNI  DIZ QUE ESTÁ NA CORRERIA JUNTANDO UM "NEGOCINHO" PARA 
ELIAS.  QUE  JÁ  CONSEGUIU  UMA"  MIXARIA"  PARA  ELIAS.  QUE  NÃO 
LOCALIZOU O DONO DOS BARCOS. QUE QUEM DEU PRA ELE FOI O FARIA 
E  JUNTOU  UM  POUQUINHO  DO  BOLSO  DELE  PARA  MANDAR  PARA 
ELIAS...ELIAS DIZ QUE O PESSOAL FICA PRESSIONANDO E ELE QUE FICOU 
RESPONSÁVEL,  POR ISSO QUER UMA POSIÇÃO...HNI  DIZ  QUE SÓ TEM 
COMO  COLOCAR  PARA  ELIAS  NA  SEGUNDA  FEIRA,  PORQUE  ESTÁ 
FECHADO.  DIZ  QUE  VAI  JUNTAR  E  SEGUNDA  COLOCA  NA  CONTA  DE 
ELIAS...

O primeiro diálogo acima evidencia que o interlocutor estaria reunindo diversos 
pescadores, a fim de que estes, em conjunto, pudessem oferecer um “negócio” ou 
“contribuição” para ELIAS e demais servidores do IBAMA, que estariam envolvidos em 
fiscalização  de  atividade  de  pesca.  ELIAS  chega  a  informar  o  número  de  conta 
bancária, para viabilizar a percepção da vantagem indevida.
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Em seguida, no dia seguinte, em outra interceptações, outros elementos que 
indicam a  percepção  de  vantagem indevida.  Elias  demonstra  insatisfação  com os 
resultados da negociação do dia anterior, declarando que “peixe não dá dinheiro”. No 
turno da tarde, seu interlocutor fala ter conseguido uma “mixaria” para ELIAS e que na 
segunda seguinte depositaria na conta deste.

Assim, também evidenciadas autoria e materialidade quanto a este fato.

Quanto  ao  décimo  sétimo  fato,  alega-se  que  em  19/03/2019,  ELIAS  teria 
aceitado  receber  vantagem  indevida,  para  deixar  de  fiscalizar  corretamente  a 
madeireira de seu interlocutor  (usuário  do terminal  91-9251-3124. Transcreve-se a 
degravação:

Código:  947502
Data: 19/03/2015 Hora: 10:51:06 Duração:  00:02:06
Alvo:  ELIAS_  IBAMA1
Fone Alvo: 9192513124 Fone  Contato:  992384375
Interlocutores:  ELIAS  X  HN_MADEIREIRO  -  ESTOU  NA  SUA  SERRARIA
Arquivo:  20150319105106105.wav
Degravação:  
.... 
HNI quem tá falando? 
ELIAS ELIAS do IBAMA parceiro. 
HNI e ai meu chefe, beleza? 
ELIAS bom, estou aqui na sua serraria 
.. 
HNI eu estou aqui na rua 
ELIAS me diz uma coisa, essa madeira que está no seu pátio tu puxou 
agora 
HNI não tem uns dois dias que chegou 
ELIAS cadê a documentação dela, tá contigo ou é daquele jeito? 
HNI dá um jeito ai.. tu vai aqui pro rumo da rua agora ou não? 
ELIAS rapaz, eu tô daqui a meia hora eu vou ter que ir pra TAILÂNDIA? 
HNI faz o seguinte, onze e meia? 
.... 
HNI tá com quem? 
ELIAS tá eu e um amigo meu, nós estamos vendo constatação de 
madeira aqui. 
HNI não vamos almoçar comigo lá 
ELIAS não mais não posso demorar, faz o seguinte: resolve o negócio e 
depois eu falo contigo aqui 
HNI tá bom! 

Quanto  a  este  diálogo,  o  MPF  aduz  quem após  tratar  de  documentação  de 
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madeira,  ao questionar se a questão seria  solucionada “daquele jeito”,  indicaria  a 
solicitação de vantagem indevida.

Como exposto anteriormente,  controle da cadeia de custódia madeireira conta 
com  estrito  controle  estatal.  O  diálogo  revela  que  ELIAS  teria  identificado,  em 
madeireira, estoque sem cobertura documental. A licititude da carga apenas poderia 
ser demonstrada de uma forma: com apresentação da documentação que indicasse a 
regularidade de sua origem.

Ao  questionar  se  a  documentação  seria  apresentada  ou  a  questão  seria 
solucionada “daquele jeito”, ELIAS explicita a possibilidade de não autuar a madeireira 
por  meio  diverso  do  legalmente  cabível,  ou  seja,  mediante  vantagem  indevida. 
Evidenciadas autoria e materialidade.

Quanto ao  décimo nono fato, imputa-se a ELIAS, em 08/07/2015, a solicitação 
de  vantagem  indevida,  para  deixar  de  fiscalizar  corretamente  uma  madeireira. 
Transcreve-se:

Código:  986790
Data: 08/07/2015 Hora: 10:45:26 Duração:  00:02:30
Alvo:  ELIAS_  2
Fone Alvo: 9181787092 Fone  Contato:  
Interlocutores:  ELIAS  X  FABRICIO
Arquivo:  20150708104526106.wav
Degravação:
..... 
FABRICIO: Ei macho é o FABRICIO, tudo bom? 
ELIAS: Fala FABRICIO. Tá por onde? 
FABRICIO: Estou no PIAUI. 
ELIAS: Eu tinha uma investigação pra fazer em uma firma aqui, pra ver se 
estava funcionando. Só que quando eu cheguei lá tinha trezentos e 
poucos metros de madeira. 
FABRICIO: Eu estou entendendo. O cara lá é parceiro, dá uma livradinha 
lá. 
ELIAS: Sim eu pensei em dá uma livrada pra ele lá, mais ele veio com uma 
coisa muito insignificante que não dá pra mim segurar. 
FABRICIO: Vai com calma lá que o cara começou agora e eu estou dando 
uma força pra ele. 
ELIAS: Eu sei. Mais ai você sabe como é. Pra mim ajudar ele, ele tem que 
mim ajudar também. Como é que eu vou chegar lá em Belém e dizer 
olha: realmente ele está começando agora e não tem nada no pátio dele. 
... 
FABRICIO: Eu vou tentar ver o que que eu falo com ele lá e mais tarde 
você me liga 
ELIAS: Fala pra ele resolver pelo menos pela metade lá .. Ele já sabe o que 
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é .. Lá pra uma hora eu passo lá com ele. 
FABRICIO: Tá bom. 

Pelo diálogo, depreende-se que ELIAS menciona a seu interlocutor (FABRÍCIO) 
que realizou fiscalização em uma madeireira, identificando cerca de trezentos metros 
cúbicos  de  madeira.  Em  seguida,  o  interlocutor  pede  que  ELIAS  desse  “uma 
livradinha”, pois o infrator seria “parceiro”.

ELIAS diz, em seguida, que tinha a intenção de dar “uma livrada”, mas o infrator 
teria oferecido vantagem indevida “muito insignificante”. Fala que “pra mim ajudar 
ele, ele tem que mim ajudar também”, o que explicita ainda mais a prática do crime.

Ao final do diálogo, diante da informação de FABRÍCIO falaria com o infrator, 
pede a este que o convença a “resolver pelo menos pela metade”, barganhando o 
valor da vantagem indevida.

O  diálogo  demonstra,  de  forma  clara,  que  ELIAS  pretendia  a  percepção  de 
vantagem indevida,  para  deixar  de  praticar  ato  de  ofício,  comprovando  autoria  e 
materialidade.

O crime de corrupção passiva é formal, caracterizando apenas pelas condutas 
de solicitar, aceitar ou receber vantagem indevida. É desnecessária comprovação de 
prática de qualquer ato de ofício,  estando o crime caracterizado com a promessa, 
solicitação  ou  pagamento  de  vantagem indevida  a  servidor  público,  em vista  tão 
somente da condição deste e com relação causal ao cargo exercido:

(…)  3. Corrupção passiva. Desimportante seja a vantagem indevida contraparte  
à prática de ato funcional lícito ou ilícito. O ato de ofício não é elementar do tipo 
(artigo 317 do CP), apenas causa de aumento da pena (§ 1º do mesmo dispositivo  
legal). Necessário  o  nexo  causal  entre  a  oferta  (ou  promessa)  de  vantagem 
indevida e a função pública do agente. Corrupção passiva evidenciada diante do  
recebimento direto e indireto de vantagens financeiras sem explicação causal  
razoável.  Inferência  de  liame entre  o  recebimento  e  o  exercício  do  mandato  
parlamentar,  e,  ainda,  por  meio  da  prática  de  atos  funcionais  dirigidos  ao  
responsável pelo pagamento da propina. (…)  (AP 694, Relator(a):   Min.  ROSA 
WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-195 
DIVULG 30-08-2017 PUBLIC 31-08-2017) 

Pelo  exposto anteriormente,  a atividade ilícita de ELIAS tinha estrita relação 
com o cargo público ocupado junto ao IBAMA, já que as negociatas ilegais estava 
atrelada à prática ou abstenção de ato no contexto de atividades de fiscalização da 
autarquia ambiental.

Décimo sexto fato – solicitação de vantagem indevida em 21 e 22/02/2015, por 
JOÃO BATISTA DA SILVA e FRANCISCO ELIAS CARDOSO DO Ó
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Imputa-se  a  JOÃO BATISTA DA SILVA e FRANCISCO ELIAS  CARDOSO DO Ó a 
solicitação e o recebimento de vantagem indevida, em 21 e 22/02/2015, para prática 
de ato infringindo dever funcional, consistente na liberação de carreta da Madeireira 
JAO.

Em  interceptação  telefônica,  verifica-se  que,  inicialmente,  há  contato  entre 
JOÃO BATISTA e madeireiro, para tratar da liberação de uma carreta. Há dois diálogos, 
em curto espaço de tempo (19h50 e 19h59 do dia 21/02/2015), conforme transcrito 
abaixo:

Código:  935093
Data: 21/02/2015 Hora: 19:50:58 Duração:  00:01:55
Alvo:  BATISTA_ELIAS
Fone Alvo: 91992823954 Fone  Contato:  94992602555
Interlocutores:  BATISTA  X  HNI  _MADEIRA  -
Arquivo:  20150221195058121.wav
Degravação:  
.... 

HNI_MADEIREIRO pergunta como é o caminhão? 
BATISTA diz que é uma carreta VERMELHA 
HNI_MADEIREIRO pergunta se é uma carreta de estrada vermelha igual a 
dele ... 
HNI_MADEIREIRO pergunta qual é a madeira? 
BATISTA diz que é IPÊ 
NI_MADEIREIRO pergunta se é só IPÊ? 
BATISTA diz que é só IPÊ, BITREM 41 metros 
HNI_MADEIREIRO pergunta se está sem nota? 
BATISTA diz que está com nota, só que o cara falou que embarcou em 
arataú mas ele sabe que não embarcou lá porque estava no porto em 
pacajá
...
HNI_MADEIREIRO pergunta de onde é a nota? 
BATISTA diz que não sabe agora 
HNI_MADEIREIRO  diz  pra  depois  dá  o  número  da  nota  que  ele  dá  a 
informação certinho 
... 
Código:  935105
Data: 21/02/2015 Hora: 19:59:57 Duração:  00:00:42
Alvo:  BATISTA_ELIAS
Fone Alvo: 91992823954 Fone  Contato:  94992602555
Interlocutores:  BATISTA  X  HNI_MADEIRA  -  NDR
Arquivo:  20150221195957121.wav
Degravação:  
.... 
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BATISTA diz vai pra LEDIMO ? COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO lá em Maritubá
HNI_MADEIREIRO pergunta quem emitiu? 
BATISTA diz SERRERIA PORTAL DA AMAZONIA 
HNI_MADEIREIRO pergunta qual é o jogo? 
BATISTA diz que vai pedir pra um colega ligar

Vejamos que as tratativas iniciais, para liberação da carreta, foram havidas com 
JOÃO BATISTA. Ao término do segundo diálogo, BATISTA diz ao interlocutor que um 
colega entraria em contato, a seguir. Logo em sequência, às 20h07, interceptou-se 
uma ligação telefônica entre ELIAS e o madeireiro, na qual a solicitação de vantagem 
indevida foi explicitada:

Código:  935116
Data: 21/02/2015 Hora: 20:07:56 Duração:  00:00:33
Alvo:  ELIAS_  IBAMA1
Fone Alvo: 9192513124 Fone  Contato:  94992602555
Interlocutores:  ELIAS  X  HNI_MADEIRA
Arquivo:  20150221200756105.wav
Degravação:  
.... 
HNI_MADEIREIRO diz que vai entrar emcontato e liga 
ELIAS diz que pra resolver é vinte ponto zero. 
HNI_MADEIREIRO pergunta se tem vinte porcento pra ele? 
ELIAS diz que sim, na hora e pede pra intermediar isso amanhã 
HNI_MADEIREIRO diz que vai intermediar rápido e que liga no número do 
ELIAS.

O  diálogo  explicita  o  valor  da  vantagem  indevida  e  ainda  há  referência  à 
participação do servidor no percentual a ser pago.

Novos contatos, no dia seguinte, com ELIAS, indicam as tratativas concretas 
para percepção da vantagem indevida:

Código:  935221
Data: 22/02/2015 Hora: 08:21:46 Duração:  00:01:39
Alvo:  ELIAS_  IBAMA1
Fone Alvo: 9192513124 Fone  Contato:  93991734192
Interlocutores:  ELIAS  X  LUIZ  EDUARDO  -  SOBRE  O  CAMINHÃO
Arquivo:  20150222082146105.wav
Degravação:  
.... 
LUIZ EDUARDO diz que é sobre o caminhão que foi abordado ontém. 
Pergunta se ELIAS está em NOVO REPARTIMENTO. 
ELIAS diz que está 
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LUIZ EDUARDO pergunta onde pode encontrar ELIAS? 
ELIAS diz que agora está muito cedo 
LUIZ EDUARDO pergunta se o BATISTA está junto com ELIAS? 
ELIAS diz que está 
LUIZ EDUARDO diz pra 
ELIAS  falar  pra  ele  que  é  LUIZ  EDUARDO  que  teve  um  caminhão 
apreendido da madeireira  JAÓ...  Diz  pra  ele  que é  LUIZ EDUARDO da 
madeireira JAÓ que é pra sentar e acertar direitinho. 
ELIAS diz qeu umas nove e meia liga e marca um lugar pra se encontrar. 
... 
Código:  935363
Data: 22/02/2015 Hora: 13:08:06 Duração:  00:01:59
Alvo:  ELIAS_  IBAMA1
Fone Alvo: 9192513124 Fone  Contato:  93991734192
Interlocutores:  ELIAS  X  HNI  -  CONTA  PRA  FAZER  O  PAGAMENTO
Arquivo:  20150222130806105.wav
Degravação:  
.... 
LUIZ EDUARDO pergunta se ELIAS viu a mensagem que ele passou 
ELIAS diz que não 
LUIZ EDUARDO diz que passou agora a pouco uma mensagem pedindo 
uma conta pra ele fazer aquele pagamento
... 
ELIAS pergunta se LUIZ EDUARDO quer uma conta e pergunta se não 
tem como deixar com ele?
LUIZ EDUARDO diz que é porque na segunda tem dificuldade de saque 
na agência e na conta já deposita ELIAS diz que fica meio difícil 
LUIZ EDUARDO diz pra ver a possibilidade que ai fica melhor

Fala-se em acerto e em indicação de conta para o pagamento da vantagem 
ilícita.

JOÃO BATISTA sustenta que não está demonstrada a sua autoria nos fatos, pois 
seu nome teria sido citado por terceiros. Não é o que acontece. Como exposto, este 
servidor foi o primeiro a tratar com o madeireiro a respeito da vantagem irregular, 
sendo que, explicitamente, transferiu a negociação ao seu colega ELIAS.

Alega-se igualmente que a carga estaria regular e carreta foi liberada a seguir. 
Além de nada ser comprovado a respeito deste argumento, a regularidade da carga 
não interfere na caracterização do crime de corrupção passiva, pois, como já exposto 
anteriormente,  é  formal  e  se  consuma  apenas  com  a  solicitação  de  vantagem 
indevida, independentemente da prática ou abstenção de ato funcional.

Comprovada autoria e materialidade, quanto aos dois acusados.
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Décimo oitavo fato – solicitação de vantagem indevida, por duas vezes, em 20 e 
21/03/2015,  por  FRANCISCO ELIAS  CARDOSO DO Ó e  JOSÉ  MAURÍCIO MOREIRA DA 
COSTA

Sustenta-se que ELIAS teria  solicitado vantagem indevida de madeireiras da 
região  de  Tailândia;  teria  contado  com  auxílio  de  MAURÍCIO,  o  qual  forneceu 
informações sobre as madeireiras a serem fiscalizadas,  recebendo, posteriormente, 
R$800,00, por sua colaboração com o ilícito.

Autoria e materialidade demonstradas.

Em  um  momento  inicial,  no  dia  16/03/2015,  ELIAS  entra  em  contato,  via 
telefone,  com MAURÍCIO,  para solicitar  documentos de madeireiras de Tailândia.  A 
circunstâncias da entrega da documentação já evidencia finalidade não institucional, 
já a entrega respectiva foi marcada para local distinto do ambiente de trabalho: a 
residência de MAURÍCIO. Vejamos:

Código:  944547
Data: 16/03/2015 Hora: 16:40:19 Duração:  00:01:32
Alvo:  MAURÍCIO_ELIAS
Fone Alvo: 91991444884 Fone  Contato:  
Interlocutores:  MAURICIO  X  ELIAS
Arquivo:  20150316164019123.wav
Degravação:  
.... 
ELIAS eu queria uns documentos lá de T... de umas "?" de TAILÂNDIA, eu 
queria pra quinta feira 
MAURICIO pra quinta? 
ELIAS é, quarta-feira à noite eu ia buscar lá contigo, eu estou afim de ir 
lá quinta e sexta. 
MAURICIO tá, vou vê aqui 
ELIAS vê o que tu faz ai, lá, e aqui por perto no caminho, entendeu? 
MAURICIO tá 
ELIAS vê o que tu consegue ai e me avisa, eu vou lá na sua casa 
MAURICIO amanhã, hoje não dá mais 
ELIAS tá eu sei, na quarta-feira eu pego lá de noite 
MAURICIO beleza, tá ok.

No dia seguinte, ELIAS negociou a locação de um veículo com características 
semelhantes às viaturas utilizadas pelo IBAMA,  para viabilizar  seu deslocamento à 
Tailândia/PA:

Código:  944863
Data: 17/03/2015 Hora: 07:50:42 Duração:  00:02:16
Alvo:  ELIAS_  IBAMA2
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Fone Alvo: 9181787092 Fone  Contato:  
Interlocutores:  ELIAS X MARIO - ALUGAR UMA L200 IGUAL A DO IBAMA
Arquivo:  20150317075042106.wav
Degravação:  
... ELIAS MARIO eu to precisando de uma L200 eu queria que pudesse 
alugar pra quinta-feira cedo... Uma L200 igual a do IBAMA uma prateada 
MARIO só tem AMAROK 
ELIAS serve mais prateada 
MARIO tem 
ELIAS mais quem que pode me arrumar isso 
MARIO o dono da oficina 
... 
ELIAS fala pra ele me alugar pra dois dias. Eu tenho que pegar quarta-
feira de tarde que eu vou sair de madrugada daqui 
MARIO certo 
... 
ELIAS me confirma hoje ainda

Tal contato, para negociar a locação do veículo, indica a finalidade de ELIAS, no 
sentido de simular ação institucional da autarquia, em seu deslocamento à Tailândia.

No  dia  18/03/2015,  ELIAS  entra  novamente  em  contato  com  MAURÍCIO, 
cobrando os documentos (“conseguiu alguma coisa?”), sendo que MAURÍCIO diz que 
estaria fazendo (interceptação código 946331).

Em 19/03/2015,  ELIAS,  em contato com pessoa não identificada,  revela que 
estaria  se  deslocando  para  Tailândia,  mas  solicita  sigilo  (“não  fala  nada  para 
ninguém”) - interceptação 947234.

Em 19/03/2015, ocorrem os contatos com ELIAS, que indicam a solicitação de 
vantagem financeira indevida. Primeiro, ELIAS conversa com NAIARA, que falaria em 
nome de DIEGO,  dono de madeireira  situada na “Laranjeira”.  Elias  fala  acerca da 
necessidade de conversar com o dono sobre documentação ou sobre a possibilidade 
de “arrumar alguma coisa  pra gente”,  evidenciado a intenção de obter  vantagem 
financeira indevida:

Código:  947914
Data: 19/03/2015 Hora: 16:46:41 Duração:  00:01:28
Alvo:  ELIAS_  IBAMA1
Fone Alvo: 9192513124 Fone  Contato:  91991586223
Interlocutores:  ELIAS  X  NAIARA  -  PROPRIETÁRIO  ESTÁ  PRA  BELÉM
Arquivo:  20150319164641105.wav
Degravação:  
.... 
NAIARA ELIAS boa tarde1 
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ELIAS boa tarde! 
NAIARA é a NAIARA que você saiu agora aqui na LARANJEIRA
ELIAS a, tudo bem! 
NAIARA deixa eu te falar. O DIEGO o dono está pra BELÉM 
ELIAS certo 
... 
ELIAS eu queria conversar com ele a respeito da documentação, se ele 
puder arrumar alguma coisa pra gente 
NAIARA entendi!
ELIAS ele sabe o que é 
NAIARA tá bom eu vou tentar resolver 
... 
NAIARA onde é que eu te encontro? 
ELIAS aqui no hotel JB 
NAIARA vai ficar até hoje amanhã? 
ELIAS vou ficar até amanhã 
NAIARA vou conversar com ele e te dou uma ligada, tudo bem? 
ELIAS tudo bem. 

No dia seguinte, em dois contatos com o usuário do terminal 91-99219-1097, 
ELIAS trata de depósito de valores em conta bancária e solicita alguma “coisa boa”, 
indicando a segunda solicitação indevida de vantagem financeira:

Código:  948747
Data: 20/03/2015 Hora: 13:45:11 Duração:  00:01:24
Alvo:  ELIAS_  IBAMA1
Fone Alvo: 9192513124 Fone  Contato:  91992191097
Interlocutores:  ELIAS X HNI_MADEIREIRO - PASSA O NÚMERO DA CONTA
Arquivo:  20150320134511105.wav
Degravação:  
.... 
HNI tá por onde jacaré? 
ELIAS já estou em Moju 
.... 
HNI não tem ninguém aqui não, né? 
ELIAS não. Tá só a FEDERAL 
HNI FEDERAL? 
ELIAS POLÍCIA FEDERAL 
HNI fazendo o que? 
ELIAS rapaz estão investigando não sei o que, não sei se é prefeitura, 
alguma coisa ai .... 
ELIAS tem como mandar o negócio pra gente ai? 
HNI tem, passa o número da conta
 ... 
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Código: 948748
Data: 20/03/2015 Hora: 13:46:59 Duração: 00:01:02
Alvo: ELIAS_ IBAMA1
Fone Alvo: 9192513124 Fone Contato: 91992191097
Interlocutores: ELIAS X HNI_MADEIREIRO
Arquivo: 20150320134659105.wav
Degravação: 
... 
ELIAS tá por onde? 
HNI estou aqui no BRADESCO
...
ELIAS é ELIAS 
HNI beleza, estou sabendo 
HNI está por onde? 
ELIAS estou aqui na sua serraria, estou afim de sair fora já daqui 
HNI você está ai? 
ELIAS tô 
HNI vou ligar pra minha mulher "?". Uma perna né? 
.... 
HNI como é que faz? 
ELIAS vê ai uma coisa boa. Vem semana santa, vê o que pode fazer agora 
HNI falou
 .... 

Evidenciada, assim, a solicitação de vantagem indevida, por duas vezes, por 
ELIAS.  Para  tanto,  este  simulou  operação  de  fiscalização  do  IBAMA  em Tailândia, 
obtendo dados das  madeireiras  junto  a  MAURÍCIO.  Alugou veículo semelhante aos 
utilizados pelo IBAMA e se deslocou ao local.

Em  seguida,  interceptações  confirmam  a  participação  de  MAURÍCIO  no 
esquema, pois estes tratam do depósito de R$800,00 na conta deste, concernente à 
participação do servidor nos ilícitos:

Código:  949408
Data: 21/03/2015 Hora: 09:42:30 Duração:  00:01:17
Alvo:  ELIAS_  IBAMA1
Fone Alvo: 9192513124 Fone  Contato:  91991444884
Interlocutores:  ELIAS  X  MAURICIO
Arquivo:  20150321094230105.wav
Degravação:  
.... 
MAURICIO cadê porra? 
ELIAS faz o seguinte, manda uma mensagem da sua conta que eu vou 
manda oitocentos reais pra ti 
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MAURICIO tá 
ELIAS manda uma mensagem que eu vou no posto de gasolina e 
transfiro 

MAURICIO eu pensei até que você tinha ficado preso 
ELIAS não, eu vazei 
MAURICIO acho que eles estão investigando a morte daquele cara lá 
ELIAS acho que é. Um daqueles documentos é de lá da firma dele 
MAURICIO pois é, eu te falei 
ELIAS manda pro meu whatsapp que eu vou aqui no posto de gasolina 
MAURICIO tá 
.... 
Código: 949457
Data: 21/03/2015 Hora: 10:16:34 Duração: 00:01:21
Alvo: ELIAS_ IBAMA1
Fone Alvo: 9192513124 Fone Contato: 91991444884
Interlocutores: ELIAS X MAURICIO - DEPOSITO DE R$800,00
Arquivo: 20150321101634105.wav
Degravação: 
.... 
ELIAS qual o número dá sua conta? 
MAURICIO 180105-8 
ELIAS bora ver se é, fica na linha...JOSÉ MAURICIO M COSTA 
MAURICIO isso.. sou eu mesmo..sou eu mesmo 
ELIAS oitocentos lá , na hora. 
MAURICIO falou.

Em  cautelar  de  quebra  de  sigilo  de  dados  bancários,  tal  depósito  restou 
comprovado (autos 1511-74.2015.4.01.3902).

Maurício, em sua defesa técnica e no interrogatório judicial, sustentou que o 
depósito  seria  relativo  a  um empréstimo  e  não  teria  conhecimento  das  ilicitudes 
praticadas por ELIAS.

Ocorre que MAURÍCIO, ao ser interrogado pela autoridade policial acerca de tal 
depósito, nada informou sobre o suposto empréstimo, indicando que trata-se de tese 
construída tão somente para sua defesa no âmbito judicial.

No mais, no interrogatório policial de ELIAS, este ratificou que o depósito seria 
relativo à participação de MAURÍCIO nos ilícitos: “QUE quanto aos áudios de código 
949408,  949457,  948393,  o  interrogado  confirma  que  o  depósito  de  R$800,00  
(oitocentos reais) na conta de MAURÍCIO refere-se a agrados de donos de madeireiras  
de Tailândia – PA”.
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Outras  circunstâncias  indicam  a  participação  de  MAURÍCIO  no  esquema. 
Conforme  exposto  no  diálogo  exposto  acima,  MAURÍCIO  demonstrou  preocupação 
quanto  à  possibilidade  de  ELIAS  estar  preso,  indicando  ter  ciência  dos  ilícitos 
praticados  por  este.  Enquanto  estava  em  Tailândia,  ELIAS  contatou  MAURÍCIO, 
reclamando que este o teria colocado em uma “roubada”, pois haveria duas viaturas 
da Polícia Federal naquela localidade:

Código:  948393
Data: 20/03/2015 Hora: 09:52:19 Duração:  00:01:24
Alvo:  ELIAS_  IBAMA2
Fone Alvo: 9181787092 Fone  Contato:  
Interlocutores:  ELIAS  X  MAURICIO
Arquivo:  20150320095219106.wav
Degravação: 
..... 
ELIAS fala cabeça. Porra! Tu me mete em cada bronca 
MAURICIO o que foi? 
ELIAS tem dois carros aqui da PF 
MAURICIO aonde? 
ELIAS aqui. Eu vim descobrir ontem à noite. 
... 
ELIAS umas porra que tu me deu aqui é do cara até que morreu 
MAURICIO é. 
ELIAS mais daqui a pouco eu vou vazar daqui. Mais não esquenta, não 
esquenta, quando eu chegar a noite eu ligo pra ti. Tá no IBAMA? 
MAURICIO estou! 
ELIAS eu sou igual a jogador de futebol, ninguém me marca. 

Caso se tratasse de operação lícita, razão nenhuma haveria para que MAURÍCIO 
e ELIAS se preocupassem com a presença da polícia federal e do risco de prisão.

Comprovadas autoria e materialidade, quanto à prática do crime de corrupção 
passiva, por duas vezes.

Vigésimo fato – solicitação de vantagem indevida, em 08/07/2015, por ÁLVARO 
DA SILVA PIMENTEL, JOÃO BATISTA DA SILVA e FRANCISCO ELIAS CARDOSO DO Ó 

Sustenta-se  que  os  acusados  teriam  aceitado  promessa  de  recebimento  de 
vantagem indevida, para deixar de fiscalizar corretamente madeireira de JANE, usuária 
do terminal 91-99119-5757.

Em alegações  finais,  o  MPF  pugnou  pela  absolvição  de  JOÃO BATISTA,  pela 
ausência de prova de autoria.

Com  efeito,  interceptação  telefônica  indica  que  em  07/07/2015  ÁLVARO 
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PIMENTEL manteve diálogo com “JANE”, que seria esposa de “FEIO”, para tratar de um 
depósito de R$500,00 na conta do servidor, que não teria dado certo (Código 985735).

No dia seguinte, ALVARO manteve diálogo com ELIAS, para tratar de um cheque 
devolvido e para obtenção de um conta para o depósito dos valores:

Código:  987584
Data: 08/07/2015 Hora: 20:59:09 Duração:  00:03:57
Alvo:  PIMENTEL_ELIAS
Fone Alvo: 91992323258 Fone  Contato:  91992513124
Interlocutores:  PIMENTEL  X  ELIAS  -  CHEQUE  DEVOLVIDO
Arquivo:  20150708205909122.wav
Degravação:  
...
 ELIAS: Aquele documento daquele cara voltou de novo. Liga logo pra ele 
pra ele arrumar o esquema de mandar uma conta que depois a gente 
vai entregar o cheque porque já foi devolvido duas vezes... Então liga 
logo pra ele e diz: olha aquele documento voltou de novo e meu amigo 
tá puto pra caramba. 

Em interrogatório policial,  ELIAS explicitou que PIMENTEL e BATISTA estariam 
precisando  de  uma  conta  bancária  para  receber  valores  de  madeireiros  de  Novo 
Repartimento – PA.

As interceptações, envolvendo ÁLVARO PIMENTEL e ELIAS, aliados à confissão 
deste, indicam autoria e materialidade do crime, quanto a estes. Embora os acusados 
tenham  alegado  que  a  transação  seria  relativa  a  empréstimo,  vejamos  que  o 
interrogatório policial  de ELIAS,  antes de qualquer possibilidade de combinação de 
versões, revelou a finalidade verdadeira da transação.

Como bem alegado pelo MPF, não há prova de autoria quanto a JOÃO BATISTA, 
pois não é referido no diálogos interceptados.

Assim,  comprovadas  autoria  e  materialidade  quanto  a  ELIAS  e  ÁLVARO 
PIMENTEL.

Vigésimo primeiro fato – solicitação de vantagem indevida, em 08/05/2015, por 
ÁLVARO DA SILVA PIMENTEL

Sustenta-se  que  ÁLVARO  PIMENTEL  teria  solicitado  vantagem  indevida  e 
recebido R$1.000,00 para deixar de fiscalizar corretamente madeireira de JULIANO.

Em  contato  de  08/05/2015,  às  12h12,  entre  ÁLVARO  e  JULIANO  tratam 
explicitamente  de depósito  bancário  (interceptação 965387).  ÁLVARO questiona se 
JULIANO “já colocou o negócio lá”, afirmando que estaria precisando.
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No mesmo dia, às 18h43, novo contato entre ambos, sendo ÁLVARO reclama 
que não teria caído nada, sendo que JULIANO declarou que o sistema do Banco do 
Brasil teria ficado “fora”. Combinaram encontro presencial para entrega do dinheiro.

Já em 12/05/2015, às 12h02, em novo contato, JULIANO entre em contato para 
informar que realizou dois depósito de quinhentos reais, totalizando mil reais.

A defesa técnica, em alegações finais, sustentou que o depósito seria relativo a 
empréstimo, em vista do atraso no pagamento diárias, pelo órgão ambiental.

Em que pese  o  diálogo evidencie  realização de depósito  e  levante suspeita 
quanto às circunstâncias respectivas, não há provas suficientes de que há relação com 
a atividade do réu, como servidor do IBAMA. Nos diálogos, não há menção a atividade 
de fiscalização ou a qualquer elemento relacionado ao IBAMA. Assim, sem prova de 
vinculação, mas mera suspeita, não há prova suficiente para condenação, razão pela 
qual o réu deve ser absolvido.

Vigésimo segundo fato – solicitação de vantagem indevida, em 28 e 30/01/2015, 
por FRANCISCO ELIAS CARDOSO DO Ó, JOSÉ MAURÍCIO MOREIRA DA COSTA e JOÃO 
BATISTA DA SILVA

Quanto  a  este  fato,  o  MPF,  na denúncia,  transcreve o áudio 916458.  Nesta 
interceptação, o interlocutor de ELIAS questiona se este passaria em sua serraria. Em 
seguida, tratam uma transação.

Na denúncia, o MPF faz menção também aos áudios 913283, 916458 e 917170, 
que indicariam o envolvimento de JOSÉ MAURÍCIO e JOÃO BATISTA. Tais áudios são 
transcritos em alegações finais.

No  primeiro,  ELIAS  fala  com  seu  interlocutor,  afirmando  que  o  próprio, 
MAURÍCIO e BATISTA gostariam de conversar com ele.  Os demais áudios falam de 
pessoas que “estariam enchendo” o saco (provavelmente se referindo ao recebimento 
de partilha de propina).

Elias, em interrogatório policial, confessou a solicitação de vantagem indevida, 
afirmando  que  seu  interlocutor  seria  CHARLES  DELPUPO,  sendo  que  a  conversa 
versava sobre o recebimento de um “agrado”, para partilha com MAURÍCIO e ELIAS.

Os áudios,  aliados à confissão de ELIAS,  confirmam autoria  e materialidade, 
quanto a este.

Porém, os elementos probatórios em face de MAURÍCIO e BATISTA são frágeis. 
Diferentemente do que ocorreu com as demais interceptações, estes não participaram 
das conversas, sendo que a delação de ELIAS, por si, é elemento probatório muito 
frágil.
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Ademais, nas transcrições das conversas, o nome de Maurício não é citado, é 
referido pela Polícia Federal com mera presunção de que este era a pessoa referida 
nas conversas, mas sem elementos para subsidiar tal conclusão.

Assim,  por  ausência  de  prova  de  autoria,  BATISTA  e  MAURÍCIO  devem  ser 
absolvidos, recaindo a condenação sobre ELIAS.

Vigésimo terceiro fato – solicitação de vantagem indevida por FRANCISCO ELIAS 
CARDOSO DO Ó e ÁLVARO DA SILVA PIMENTEL, em 24 e 25/03/2015

Sustenta-se que os réus teriam aceitado promessa de pagamento de vantagem 
indevida, para deixarem de fiscalizar madeireiros de Paragominas.

A acusação sustenta-se nos diálogos 951892 e 953114.

No primeiro, de 24/03/2015, ELIAS conversa com BATISTA, falando que “aquele 
casa não mandou nada”,  e  que “PIMENTEL fica perguntando,  eu disse ola quanto 
mandar eu aviso”, indicando o interesse no recebimento de vantagem indevida.

Após,  e  25/03/2015,  PIMENTAL  conversa  com  ELIAS.  ELIAS  afirma  ter 
conversado com BATISTA, o qual teria dito que mandou ALDENIR ligar “para o cara”. 
Ao se referir a madeireiro, afirma nada teria sido dado a ALDENIR, dizendo que “se 
fosse comigo eu já tinha resolvido, mas como era ele eu só fiquei esperando”. Diz 
ainda que  “você  sabe que quando sai  do  ligar  para  renegociar  o  cara  é  a  maior  
dificuldade”  e  “que  tudo  é  na  hora”,  demonstrando  insatisfação  na  demora  em 
receber valores e da necessidade de que o pagamento da vantagem indevida fosse 
imediato.

Em interrogatório, ELIAS confessou que o diálogo havido com PIMENTEL seria 
relativo  a  um  cheque  entregue  a  PIMENTEL,  que  seria  “agrado”  de  madeireiros. 
Judicialmente, confirmou que se tratava de agrado.

Assim, evidenciado o envolvimento dos dois servidores nos fatos, razão pela 
qual incidem no crime de corrupção passiva.

Vigésimo quarto fato -  recebimento de vantagem indevida por FRANCISCO ELIAS 
CARDOSO DO Ó e JOÃO BATISTA DA SILVA, em outubro de 2014

A  denúncia  sustenta  que  ELIAS  e  BATISTA  receberam  três  mil  reais  para 
deixarem de fiscalizar corretamente madeireira de Tailândia,  fato constatado pelas 
interceptações 857314 e 857829.

Verifica-se  que  no  diálogo  de  código  857314  ELIAS  é  informado,  por  seu 
interlocutor, que “uma mulher lhe informou que já passou o negócio e que ela tem até 
o comprovante” e que “a mulher vai mandar o comprovante de depósito dos três”. 
Elias diz que “o cara ficou de colocar três conto na conta dele”.
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No diálogo 857829, Elias pede conta ao interlocutor, dizendo que “vai colocar 
metade metade”, que “fica só nós dois”, sendo respondido que o número da conta 
seria dado pessoalmente.

No  interrogatório  policial,  ELIAS  confessou  o  recebimento  de  vantagem 
indevida, consistente em três mil reais, afirmando que o interlocutor era JOÃO BATISTA 
DA SILVA.  Deu  detalhes  acerca  da  finalidade  respectiva:  o  valor  seria  oriundo  da 
madeireira de Tailândia, para que não fosse lavrado auto de infração em decorrência 
da constatação de depósito de madeira sem origem:

QUE conforme os áudios de códigos 857314 e 857829 estava falando  
com seu colega de trabalho JOÃO BATISTA DA SILVA – BATISTA, o qual  
também é agente de fiscalização do IBAMA; QUE quando diz que “o cara  
ficou de colocar três conto” refere-se a R$3000,00 (três mil reais) que  
uma madeireira de Tailândia – PA ficou de dar ao interrogado e a BATISTA,  
mas não se recorda o nome da madeireira; QUE quando disse que “vai  
colocar metade metade e que fica só nós dois” era que desse dinheiro  
ficaria R$1500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada um, somente  
para o interrogado e Batista; QUE a procedência dos R$3000,00 (três mil  
reais) depositados em sua conta era de uma madeireira de Tailândia – PA  
em que passou em fiscalização com BATISTA e constatou uma grande  
quantidade  de  madeira  sem  origem,  clandestina,  tendo  deixado  de  
autuar a madeireira pela promessa de um agrado.

Os réus,  judicialmente,  apresentaram teses conflituosas.  Elias  afirmou que o 
valor era relativo a uma empresa que possuía; não comprovou que titularizava este 
negócio. Ademais, em vista do afirmado no interrogatório policial,  trata-se de tese 
montada para fins apenas de defesa judicial. Já Batista sustentou genericamente que 
não teria realizado qualquer depósito, mas não esclareceu o áudio do qual participou.

Evidenciadas, assim, autoria e materialidade.

Crimes  de  corrupção  passiva  imputados  aos  servidores  públicos  do  IBAMA – 
continuidade delitiva – art. 71 do Código Penal

Como exposto acima, são diversos os crimes de corrupção passiva praticados 
pelos servidores públicos do IBAMA ELIAS, ÁLVARO PIMENTEL, MAURÍCIO e BATISTA.

No caso, aplicável o art. 71 do Código Penal, que trata do crime continuado:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois 
ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira 
de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como 
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, 
ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois 
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terços.

Embora os crimes distem mais  de trinta dias entre si,  foram praticados em 
condições  de  semelhantes  de  local  e  circunstância  (no  contexto  de  atividade  de 
fiscalização do IBAMA, em diligências junto a possíveis infratores ambientais), o que 
enseja a aplicação deste dispositivo, conforme precedente acima transcrito:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. ART.  
317 DO CP. CORRUPÇÃO PASSIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.  
DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA. APLICAÇÃO  
DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)  7. Não 
obstante tenha ocorrido um lapso temporal superior a trinta dias entre os fatos 
ilícitos,  as  condições  de  lugar  (Ministério  da  Saúde),  o  modo  de  execução 
(substituição de anexo de editais) e a forma de recebimento da propina (por via  
bancária), demonstram a continuidade delitiva, devendo ser aplicada na fração de 
1/5  (um quinto)  tendo em vista  a  prática  de  três  crimes  idênticos.  (…)  (ACR 
0008805-31.2006.4.01.3600,  JUIZ  FEDERAL  MARCELO  VELASCO  NASCIMENTO 
ALBERNAZ (CONV.), TRF1 - TERCEIRA TURMA, e-DJF1 10/05/2019 PAG.)

A majoração da pena será apreciada individualmente para cada servidor,  no 
momento da dosimetria da sanção.

Vigésimo quinto  fato  –  inserção  de  dados  falsos  em atestado de  vistoria  de 
MERNITZKI E DA SILVA LTDA

A  denúncia  aduz  que  os  servidores  públicos  estaduais  ADEMIR  COUTINHO 
RAMOS JUNIOR e ALDENICE BARRETO DIAS,  a pedido de PAULO SÉRGIO DA SILVA, 
teriam inserido dados falsos em documento público (atestado de vistoria), certificando 
que a pessoa jurídica MERNITZKI E DA SILVA LTDA estava em funcionamento.

O  MPF  alega  que,  consoante  relatório  de  fiscalização  do  auto  de  infração 
905419-E,  lavrado pelo  IBAMA,  constatou-se que tal  pessoa jurídica seria  utilizada 
para movimentação de créditos florestais fictícios, sem existência física real.

O relatório consigna que foi visitada a sede do empreendimento. Registra que 
“não tem qualquer instalação no endereço Cuiabá-Santarém KM 932, Vila Castelo dos 
Sonhos S/N, município de Altamira – PA”. O documento relata que houve alteração no 
seu contrato social em março de 2014, “com mudança de proprietários e endereço 
para rodovia Cuiabá-Santarém Km 1.185, Vila Moraes de Almeida S/N município de 
Itaituba-PA” e que “a nova proprietária e endereço não foram localizados”.

Aduz que, no relatório elaborado por ADEMIR e ALDENICE, foi atestada a regular 
existência e o funcionamento da pessoa jurídica, consistindo esta na declaração falsa.

O  atestado  de  vistoria  está  juntado  à  fl.  70.  O  documento  consiste  em 
formulário  padrão,  com  dados  da  pessoa  jurídica  vistoriada  e  assinado  pelo 
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responsável  do  empreendimento  (no  caso,  SINVALDO NASCIMENTO),  visado  ainda 
pelos servidores responsável pelo ato (ALDENICE e ADEMIR). O texto-padrão constante 
é: “DECLARO PARA FINS DE DIREITO, QUE A EQUIPE DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
MEIO  AMBIENTE  –  SEMA  ESTEVE  REALIZANDO  VISTORIA  TÉCNICA  NO 
EMPREENDIMENTO ACIMA MENCIONADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS E 
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR”.

O  atestado  é  acompanhado  por  relatório,  que  consigna  que  as  diligências 
realizadas.

Tal  como  procedido  pela  equipe  do  IBAMA,  os  servidores  estaduais 
compareceram  inicialmente  ao  endereço  originalmente  informado  para  a  pessoa 
jurídica, mas não encontraram o empreendimento:

“No procedimento de vistoria fomos até a coordenada geográfica – 8º19'31,'10”S  
e  -55º05'50”  W,  correspondente  a  área  de  atividade  industrial,  no  local  
encontramos  o  empreendimento  fechado  em estado  de  abandono,  conforme  
fotos em anexo. Segundo informações do sr. Amilton José Mernitzki, responsável  
pelo empreendimento, a empresa esta sob direção da sr.ª Janete Rodrigues da  
Silva,  sócia  da  empresa,  a  qual  transferiu  a  empresa  para  novo  endereço,  
localizado  na  Rodovia  BR  163,  km 1185,  s/n.  Moraes  Almeida,  município  de 
Itaituba-PA”.

Em  seguida,  o  relatório  consigna  as  diligências  relativas  ao  suposto  novo 
endereço da pessoa jurídica:

“Local  este,  que  constatamos  que  a  empresa  está  estabelecida  no  endereço  
acima  mencionado,  sob  as  Coordenadas  Geográficas  -06º13'50,4”S  e  
-55º37'41,0”W,  conforme  atestado  de  vistoria  (fl.  31),  na  companhia  do  Sr.  
Sinvaldo Nascimento.

Ressalta-se  que  não  constatada  a  existência  de  placa  de  identificação  do  
empreendimento em local visível, assim como foi observado que a empresa não  
estava em funcionamento. Salienta-se ainda, que foi observado grande volume  
de madeira serrada no galpão industrial, o qual foi estimada em cerca de 160 
m³.

(…)

O empreendimento divide a área do terreno com a empresa Zimer e Zimer LTDA,  
porém com entrada de acesso diferente”.

Para  sustentar  a  falsidade  das  declarações,  o  MPF  leva  em consideração  o 
relatório do IBAMA, o qual consigna que no endereço informado para a nova sede da 
pessoa  jurídica  -   Rodovia  BR  163,  km  1185,  s/n.  Moraes  Almeida,  município  de 
Itaituba-PA, nada foi encontrado. O relatório do IBAMA está juntado às fls. 36-37 e 
consigna:
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“Em  vistoria  realizada  na  rodovia  Cuiabá-Santarém  KM  932  Vila  Castelo  de  
Sonhos S/N, município de Altamira – PA e atendimento a demanda gerada pela  
SUPES-PA,  estivemos  no  local  indicado  pelas  Coordenadas  Geográficas  
08º19'31,10” S / 55º05'39.50” W endereço da empresa MERNITZKI E DA SILVA 
LTDA-ME CNPJ 01.338.147/0001-59 até então definida como de propriedade de  
AMILTON JOSÉ MERNITZKI CPF 820.037.501-34 para levantamento e constatação  
da unidade industrial e quantidade de madeira ali estocada.

Constatação

No local indicado não tem maquinário característico de serraria/madeireira, não  
tem madeira,  resíduos ou qualquer outro subproduto florestal.  O sr.  AMILTON  
JOSÉ  MERNITZKI  CPF  820.037.501-34,  foi  localizado  em  sua  residência  e  
prontamente  forneceu  documentação  que  comprova  a  transferência  de  
propriedade  de  sua  empresa  para  JANETE  RODRIGUES  DA  SILVA  CPF  
019.378.241-36 ainda em março de 2014. Houve alteração na Junta Comercial  
do Estado do Pará, na Receita Federal (doc. Anexo) e transferência de endereço  
para  a  rodovia  Cuiabá-Santarém Km 1.185  S/N,  Vila  denominada  Moraes  de  
Almeida município de Itaituba-PA.

Posteriormente, no local indicado no CTF da empresa sob responsabilidade de  
JANETE RODRIGUES DA SILVA CPF 019.378.241-36 nas Coordenadas Geográficas  
06º21'20.6” S / 55º34'28.5”W nada foi encontrado, é uma área de pastagem e  
sem vizinhança por perto para qualquer informação”.

Como se extrai dos documentos, para ambos os órgãos ambientais, inicialmente 
as  diligências  foram  semelhantes:  comparecimento  ao  local  informado  para 
funcionamento da pessoa jurídica, com constatação de que não estava estabelecida 
no  local.  Obtida  informação  quanto  ao  seu  novo  endereço,  nova  diligência  foi 
realizada.

Enquanto  a  SEMA,  em  relatório  elaborado  pelo  réus  ADEMIR  e  ALDENICE, 
atestaram ter encontrado a pessoa jurídica, o IBAMA registra que no novo endereço 
não haveria estrutura de madeireira.

Em interrogatórios judicial, os réus veemente declararam que visitaram o local 
indicado,  após  terem  sido  procurados  por  representante  da  pessoa  jurídica, 
defendendo que o IBAMA teria vistoriado local distinto.

Em vista do alegado pelos acusados, conforme exposto abaixo, este Juízo colheu 
alguns dados via aplicação Google Maps e consulta a bancos de dados oficiais, para 
verificar a veracidade de seus argumentos.

No caso, de fato, não está comprovada a materialidade dos fatos (declaração 
falsa pelos servidores estaduais), pois SEMA e IBAMA, na realidade, visitaram locais 
distintos.
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A  SEMA  realizou  diligência  nas  coordenadas  geográficas  06º13'50,4”S  e 
55º37'41,0”W. Já o IBAMA compareceu ao local  06º21'20.6” S e 55º34'28.5”W.

Conforme  consulta  à  aplicação  Google  Maps,  são  locais  separados  por 
aproximadamente 16,4 quilômetros:

Na realidade, a diligência realizada pelo IBAMA foi equivocada.

Em ambos os documentos, há referência ao mesmo marco quilométrico da BR-
163 (Cuiabá-Santarém): 1.185. Um erro de 16km seria gritante.

Porém, tal marco quilométrico se situa no interior da Vila de Moraes de Almeida, 
conforme constante dos dois documentos. E tal vila se situa justamente no referido 
Km 1.185. Conforme consulta à aplicação acima referida, os empreendimentos que 
informam se situar em tal vila mencionam, em seu endereço, o KM 1.185.

Ainda  em  consulta  ao  Google,  verifica-se  que  no  referido  quilômetro  está 
instalada a Escola Estadual de Ensino Médio PROF. MARIA DO SOCORRO JACOB, ANEXO 
II,  conforme  seu  ato  de  criação  disponibilizado  no  endereço  eletrônico 
http://www.ioepa.com.br/pages/2013/11/05/2013.11.05.DOE_30.pdf.

Estas  informações  contrastaram diretamente  com  o  consignado  no  relatório  de  fiscalização  do 
IBAMA, o qual  chegou a afirmar  que no referido local  não havia  “vizinhança por  perto para qualquer  
informação”.
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O erro foi reconhecido pelo próprio IBAMA. Conforme documento juntado com as alegações finais 
(fls. 1080-1081), houve nova diligência no local, nas mesmas coordenadas indicadas no relatório da SEMA, 
em 08/07/2016.

No local,  encontrou-se  uma  estrutura  de  serraria,  mas  da  pessoa  jurídica  ZIMMER & DUTRA 
LTDA. O titular desta, CARLOS ALBERTO ZIMMER, teria comparecido perante os fiscais do IBAMA, 
informando que o empreendimento seria seu e que a área de PAÇOCA (“Paulo Sérgio”), composta por um 
galpão, foi destruída por fogo em 2007.

O constante do novo relatório do IBAMA coincide com o relatado no documento elaborado pelos 
réus Ademir e Aldenice, pois estes informaram no local vistoriado não havia placa de identificação e que 
dividiria acesso com empresa Zimmer.

O  atestado  de  vistoria  (fl.  70)  contém  dados  falsos,  ao  registrar  que  houve  diligência  no 
empreendimento  MERNITZKI E DA SILVA LTDA, que não funcionaria no local vistoriado. 
Porém, tal falsidade não é imputável aos servidores, já que a diligência foi efetuada no 
endereço informado pela pessoa jurídica nos órgãos oficiais (KM 1185 da BR-163), 
conforme documento juntado pelo próprio MPF (fl. 1079). 

No  mais,  conforme  relatado  em  interrogatório,  estes  réus  eram  servidores 
temporários  da SEMA.  No mínimo lamentável  que este órgão atribua atividade de 
tamanha relevância – fiscalização ambiental – a servidores temporários, ou seja, com 
reduzida experiência.  Experiência  esta  que seria  necessária  para se desconfiar  de 
possível fraude ou simulação, como parece ter ocorrido no caso. Não há dolo na sua 
conduta, razão pela qual o fato a si imputado é atípico.

Evidencia-se, no caso, que a responsabilidade pelo ilícito é imputável apenas a 
PAULO SÉRGIO DA SILVA, que agiu para enganar os servidores e obter o documento 
com dados falsos.

Está evidenciado que SINVALDO, que acompanhou a vistoria, conduziu os fiscais 
ao  local,  a  fim  de  enganá-los,  para  que  elaborassem  o  documento  de  vistoria, 
registrando que a pessoa jurídica  MERNITZKI E DA SILVA LTDA funcionaria em local 
onde na verdade estaria situada outra serraria (no caso, a ZIMMER).

As  interceptações  transcritas  pelo  MPF,  na  denúncia  e  em alegações  finais 
(códigos 880870 e 880909, indicam que PAULO SÉRGIO DA SILVA, o PAÇOCA, era o real 
responsável  pelo  empreendimento  e  que  atuou  no  sentido  de  obter  o  atestado 
fraudulento, já que conversou com ANANIAS ALEX sobre o fato e sobre o nome dos 
fiscais.

Após a vistoria, PAULO SÉRGIO recebeu por e-mail, datado de 25/11/2014, cópia 
do atestado de vistoria,  subscrito por SINVALDO e visado por ALDENICE e ADEMIR 
(Informação n.  27/2015/NA/DPF/SNM/PA),  confirmando que era o gestor  de fato do 
empreendimento e que atuou no sentido de obter o documento com dados falsos, 
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mediante estratégia para enganar os fiscais, que acreditaram estarem vistoriando o 
empreendimento  MERNITZKI,  enquanto  no local  estava estabelecida outra  pessoa 
jurídica (conforme documento de fls.  1080-1081).

Assim,  comprovadas  autoria  e  materialidade,  PAULO  SÉRGIO  deve  ser 
condenado pela prática do crime do art. 299 do Código Penal.

Porém,  não  evidenciada  a  materialidade  do  crime  do  art.  69-A  da  Lei  n. 
9.605/1995. Embora haja potencialidade para que o documento fosse empregado pela 
obstar  a  atividade  fiscalizatória  do  Poder  Público,  não  há  exposição  concreta,  na 
denúncia, como o fato teria ocorrido.

Vigésimo sexto fato – Organização criminosa

Por fim, o MPF imputa a prática do crime de organização criminosa, sustentando 
a  existência  de  esquema  para  extração  irregular  de  madeira,  com  utilização  de 
créditos florestais fraudulentos para ocultar a origem ilegal do produto.

Sustenta que o grupo era organizado em três núcleos. O primeiro seria relativo 
a “papeleiros”, composto por Paulo Sérgio da Silva, Rodrigo Andrade, Isaías, etc, além 
de empresário do ramo madeireiro, que constituíram pessoas jurídicas em nome de 
laranjas, com posterior movimentação para fins de venda de créditos florestais.

O segundo grupo seria relativo a financiadores da atividade, que seria integrado 
por ANDRÉ SULEIMAN e ELOY VACCARO, seus auxiliares DANILO, CHARLES, IDELCIDES, 
ENILSON, DÉCIO e RANIERI, assim como os servidores públicos BACELAR e ADRIANO 
MINELLO.

Já o terceiro grupo seria integrado por servidores públicos e estaria envolvido 
com mercantilização de informações privilegiadas sobre as fiscalizações realizadas por 
órgãos ambientais.

Os fatos deram origem a três ações penais, sendo que esta se refere ao terceiro 
grupo.

O crime de organização criminosa é capitulado no art. 2º c/c art. 1º, §1º, da Lei  
n. 12.850/2013, nos seguintes moldes:

Art.  1º  Esta  Lei  define  organização  criminosa  e  dispõe  sobre  a  
investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais  
correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou  
mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de  
tarefas,  ainda  que  informalmente,  com  objetivo  de  obter,  direta  ou  
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de  
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infrações  penais  cujas  penas  máximas  sejam superiores  a  4  (quatro)  
anos, ou que sejam de caráter transnacional.

(...)

Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por  
interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das  
penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

Com efeito, são os requisitos para caracterização da organização criminosa: a) 
associação de quatro ou mais pessoas; b) estrutura ordenada e caracterizada pela 
divisão de tarefas, ainda que informalmente; c) objetivo de obtenção de vantagem de 
qualquer  natureza;  d)  mediante  prática  de  infrações  penais  cujas  penas  sejam 
superior a quatro anos ou de caráter transnacional.

Como será explicitado a seguir,  os requisitos NÃO estão caracterizados.  Não 
está evidenciada a estabilidade da associação, com relação ao grupo que seria outrora 
liderado  por  ANANIAS  ALEX  e  PAULO SÉRGIO;  tampouco  está  evidenciado  que  os 
servidores, entre si, teriam estabelecido organização de tal natureza.

Os contatos entre ELIAS e os membros do grupo composto por ANANIAS ALEX e 
PAULO SÉRGIO revelam-se como eventuais. O MPF faz referência aos áudios 846779 
846791 e 846378, indicativos da estabilidade do grupo. Contudo, os mesmos revelam 
contatos que não denotam estabilidade e permanência.

ELIAS, na verdade, mantinha contato com diversos madeireiros, sendo que os 
integrantes do grupo ANANIAS ALEX eram apenas mais alguns daqueles envolvidos 
nas práticas ilícitas deste servidor.

Vejamos o elevado número de crimes pelos quais este servidor foi denunciado e 
condenado,  envolvendo  madeireiros  de  diversas  localidades  do  estado  do  Pará,  e 
constata-se que este servidor adotava a prática generalizada da corrupção. Contudo, 
sem que necessariamente integrasse o grupo criminoso relativo aos madeireiros.

Também  não  está  evidenciado  que  os  servidores  do  IBAMA,  entre  si, 
compunham organização criminosa. Como exposto na fundamentação acima, os réus 
uniram-se,  esporadicamente,  para prática de crimes.  Contudo,  na maior parte das 
vezes, ELIAS agia sozinho, sendo que eventualmente contava com a colaboração dos 
demais servidores, indicando que não havia um vínculo estável voltado à consecução 
dos crimes.

Por fim, não há evidências de que ALDENICE e ADEMIR compunham qualquer 
organização  criminosa.  O  único  argumento  do  MPF  nesse  sentido,  relativo  a  uma 
atuação dos  servidores  em favor  de  PAULO SÉRGIO,  foi  rechaçado por  este  Juízo, 
________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL ÉRICO RODRIGO FREITAS PINHEIRO em 18/12/2019, com base na Lei 11.419 de 
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 6825593902229.

                                 Pág. 43/53



 

  0  0  0  4  1  3  2  4  4  2  0  1  5  4  0  1  3  9  0  2      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTARÉM

Processo N° 0004132-44.2015.4.01.3902 - 2ª VARA - SANTARÉM
Nº de registro e-CVD 00377.2019.00023902.1.00582/00128

conforme fundamentado anteriormente.

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória deduzida 

na denúncia, para declarar extinta a punibilidade dos acusados em relação ao crime 
dos arts. 321 e 3215 do Código Penal (segundo, terceiro, quarto, quinto, nono, décimo, 
décimo primeiro, décimo quarto e décimo quinto fatos), com fundamento no art. 109, 
V, do Código Penal e:

a) CONDENAR  FRANCISCO ELIAS CARDOSO DO Ó como incurso nas penas do 
art. 317 do Código Penal, por quinze vezes, na forma do art. 71 do mesmo código 
(primeiro,  sexto,  sétimo,  oitavo,  décimo  segundo,  décimo  terceiro,  décimo  sexto, 
décimo  sétimo,  décimo  oitavo  –  duas  vezes  -,  décimo  nono,  vigésimo,  vigésimo 
segundo, vigésimo terceiro e vigésimo quarto fatos);

b) CONDENAR  ÁLVARO SILVA PIMENTEL, como incurso nas penas do art. 317 do 
Código Penal,  por duas vezes,  na forma do art.  71 do mesmo código (vigésimo e 
vigésimo terceiro fatos);

c) CONDENAR  JOÃO BATISTA DA SILVA, como incurso nas penas do art. 317 do 
Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71 do mesmo código (décimo sexto e 
vigésimo quarto fatos);

d) CONDENAR  JOSÉ MAURÍCIO MOREIRA DA COSTA, como incurso nas penas do 
art.  317 do Código Penal,  por  duas vezes,  na forma do art.  71 do mesmo código 
(décimo oitavo fato, duas vezes);

e) CONDENAR PAULO SÉRGIO DA SILVA como incurso nas penas do art. 299 do 
Código Penal;

f) ABSOLVER  JOÃO BATISTA DA SILVA (vigésimo e vigésimo segundo fatos) e 
JOSÉ  MAURÍCIO  MORERIA  DA  COSTA  (vigésimo  segundo  fato),  quanto  à  acusação 
relativa ao art. 317 do Código Penal, com fundamento no art. 386, V, do Código de 
Processo Penal;

g) ABSOLVER  ÁLVARO SILVA PIMENTEL quanto à acusação relativa ao art. 317 
do Código Penal (vigésimo primeiro fato), com fundamento no art. 386, II, do Código 
de Processo Penal;

h)  ABSOLVER ADEMIR COUTINHO RAMOS JUNIOR e ALDENICE BARRETO DIAS 
quanto à acusação relativa ao art. 299 do Código Penal e 69-A da Lei n. 9.605/1998 
(vigésimo quinto fato), com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal;

i) ABSOLVER PAULO SÉRGIO DA SILVA quanto à acusação relativa ao art. 69-A da 
Lei n. 9.605/1998 (vigésimo quinto fato), com fundamento no art. 386, II, do Código de 
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Processo Penal;

j) ABSOLVER FRANCISCO ELIAS CARDOSO DO Ó, ÁLVARO SILVA PIMENTEL, JOÃO 
BATISTA DA SILVA, JOSÉ MAURÍCIO MOREIRA DA COSTA, ADEMIR COUTINHO RAMOS 
JUNIOR e ALDENICE BARRETO DIAS quanto à acusação relativa ao art. 2º da Lei n. 
12.850/2013 (vigésimo sexto fato),  com fundamento no art.  386,  II,  do Código de 
Processo Penal.

DOSIMETRIA

FRANCISCO ELIAS CARDOSO DO Ó – art. 317 do Código Penal, por quinze vezes

Primeira fase

Quanto às circunstâncias do art. 59 do Código Penal: não há elementos, nos 
autos, para valorar os antecedentes, conduta social e personalidade do agente, razão 
pela qual presumem-se favoráveis. Incabível valorar o comportamento da vítima.

A culpabilidade deve ser valorada negativamente, em vista da intensidade do 
dolo da conduta e da sua reprovabilidade, considerando que o acusado negociou com 
empresários do ramo madeireiro o recebimento da vantagem indevida, estendendo a 
negociação  em  diversos  contatos  telefônicos  e  presenciais,  indicando  não  haver 
inibição psicológica em praticar a conduta criminosa.

Circunstâncias  do  crime  negativas,  considerando  que  o  acusado  buscou 
mascarar o recebimento da vantagem, chegando a tratar da verba,  em conversas 
telefônicas, com termos cifrados.

Consequências  negativas,  considerando  que,  além  de  aceitar  vantagem 
indevida,  o  crime  se  exauriu,  com o  efetivo  recebimento  da  mesma;  ademais,  a 
vantagem recebida estava relacionada com a atuação do IBAMA na região amazônica, 
com desvirtuamento das políticas públicas do órgão.

Nada a valorar quanto aos motivos.

Assim, atendendo essas circunstâncias judiciais (CP, art. 59), fixo a pena base 
em 5 (cinco) anos de reclusão.

Segunda fase

Circunstâncias atenuantes: confissão.

Circunstâncias agravantes: ausentes.

Pena intermediária:  4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Terceira fase

Causas de diminuição de pena: ausentes.
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Causas de aumento de pena: ausentes.

Pena definitiva: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa em 97 (noventa e sete) dias-multa.

Crime continuado

Considerando que os crimes foram praticados em curto espaço de tempo, em 
mesmas circunstância  de  tempo e  lugar,  aplico  o  art.  71  do Código Penal  (crime 
continuado).

Assim, aplico a penas de um dos crimes, majorando-a à razão de dois terços, 
em vista a grande quantidade de fatos praticados.

A pena corresponde, assim, a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

As  penas  de  multa  devem  ser  somadas,  correspondendo  a  1455  (um  mil 
quatrocentos e cinquenta e cinco) dias-multa. 

Nos  autos  3296-71.2015.4.01.3902,  foi  decretada  prisão  preventiva  do  réu, 
sendo que permaneceu preso de 24/08/2015 a 12/09/2015 (20 dias). Não obstante o 
período, considerando-se a pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena a 
ser fixado é o semiaberto.

Em vista do total da pena aplicada, inviável a suspensão por pena restritiva de 
direitos.

Fixo cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Condeno o réu à perda do cargo público exercido,  já que este utilizou-o de 
forma  sistemática  para  a  prática  de  infrações  penais,  indicando  inaptidão  para  o 
exercício de relevante função.

ÁLVARO SILVA PIMENTEL - art. 317 do Código Penal, por duas vezes

Primeira fase

Quanto às circunstâncias do art. 59 do Código Penal: não há elementos, nos 
autos, para valorar os antecedentes, conduta social e personalidade do agente, razão 
pela qual presumem-se favoráveis. Incabível valorar o comportamento da vítima.

A culpabilidade deve ser valorada negativamente, em vista da intensidade do 
dolo da conduta e da sua reprovabilidade, considerando que o acusado negociou com 
empresários do ramo madeireiro o recebimento da vantagem indevida, estendendo a 
negociação em diversos contatos telefônicos, indicando não haver inibição psicológica 
em praticar a conduta criminosa.

Circunstâncias  do  crime  negativas,  considerando  que  o  acusado  buscou 
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mascarar o recebimento da vantagem, chegando a tratar da verba,  em conversas 
telefônicas, com termos cifrados.

Consequências  negativas,  considerando  que  a  vantagem  recebida  estava 
relacionada com a atuação do IBAMA na região amazônica, com desvirtuamento das 
políticas públicas do órgão.

Nada a valorar quanto aos motivos.

Assim, atendendo essas circunstâncias judiciais (CP, art. 59), fixo a pena base 
em 5 (cinco) anos de reclusão.

Segunda fase

Circunstâncias atenuantes: ausentes.

Circunstâncias agravantes: ausentes.

Pena intermediária:  5 (cinco) anos de reclusão.

Terceira fase

Causas de diminuição de pena: ausentes.

Causas de aumento de pena: ausentes.

Pena definitiva: 5 (cinco) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa em 115 (cento e quinze) dias-multa.

Crime continuado

Considerando que os crimes foram praticados em reduzido espaço de tempo, 
em mesmas circunstância de tempo e lugar, aplico o art. 71 do Código Penal (crime 
continuado).

Assim, aplico a penas de um dos crimes, majorando-a à razão de um sexto.

A pena corresponde, assim, a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

As penas de multa devem ser  somadas,  correspondendo a 230 (duzentos e 
trinta) dias-multa. 

Nos  autos  3296-71.2015.4.01.3902,  foi  decretada  prisão  preventiva  do  réu, 
sendo que permaneceu preso de 24/08/2015 a 13/09/2015 (21 dias). Não obstante o 
período, considerando-se a pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena a 
ser fixado é o semiaberto.

Em vista do total da pena aplicada, inviável a suspensão por pena restritiva de 
direitos.
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Fixo cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Condeno o réu à perda do cargo público exercido, já que este utilizou-o para a 
prática de infrações penais, indicando inaptidão para o exercício de relevante função.

JOÃO BATISTA DA SILVA - art. 317 do Código Penal, por duas vezes

Primeira fase

Quanto às circunstâncias do art. 59 do Código Penal: não há elementos, nos 
autos, para valorar os antecedentes, conduta social e personalidade do agente, razão 
pela qual presumem-se favoráveis. Incabível valorar o comportamento da vítima.

A culpabilidade deve ser valorada negativamente, em vista da intensidade do 
dolo da conduta e da sua reprovabilidade, considerando que o acusado negociou com 
empresários do ramo madeireiro o recebimento da vantagem indevida, estendendo a 
negociação em diversos contatos telefônicos, indicando não haver inibição psicológica 
em praticar a conduta criminosa.

Circunstâncias  do  crime  negativas,  considerando  que  o  acusado  buscou 
mascarar o recebimento da vantagem, chegando a tratar da verba,  em conversas 
telefônicas, com termos cifrados.

Consequências  negativas,  considerando  que  a  vantagem  recebida  estava 
relacionada com a atuação do IBAMA na região amazônica, com desvirtuamento das 
políticas públicas do órgão.

Nada a valorar quanto aos motivos.

Assim, atendendo essas circunstâncias judiciais (CP, art. 59), fixo a pena base 
em 5 (cinco) anos de reclusão.

Segunda fase

Circunstâncias atenuantes: ausentes.

Circunstâncias agravantes: ausentes.

Pena intermediária:  5 (cinco) anos de reclusão.

Terceira fase

Causas de diminuição de pena: ausentes.

Causas de aumento de pena: ausentes.

Pena definitiva: 5 (cinco) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa em 115 (cento e quinze) dias-multa.

Crime continuado
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Considerando que os crimes foram praticados em reduzido espaço de tempo, 
em mesmas circunstância de tempo e lugar, aplico o art. 71 do Código Penal (crime 
continuado).

Assim, aplico a penas de um dos crimes, majorando-a à razão de um sexto.

A pena corresponde, assim, a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

As penas de multa devem ser  somadas,  correspondendo a 230 (duzentos e 
trinta) dias-multa. 

Nos  autos  3296-71.2015.4.01.3902,  foi  decretada  prisão  preventiva  do  réu, 
sendo que permaneceu preso de 24/08/2015 a 12/09/2015 (20 dias). Não obstante o 
período, considerando-se a pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena a 
ser fixado é o semiaberto.

Em vista do total da pena aplicada, inviável a suspensão por pena restritiva de 
direitos.

Fixo cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Condeno o réu à perda do cargo público exercido, já que este utilizou-o para a 
prática de infrações penais, indicando inaptidão para o exercício de relevante função.

JOSÉ MAURÍCIO MOREIRA DA COSTA - art. 317 do Código Penal, por duas vezes

Primeira fase

Quanto às circunstâncias do art. 59 do Código Penal: não há elementos, nos 
autos, para valorar os antecedentes, conduta social e personalidade do agente, razão 
pela qual presumem-se favoráveis. Incabível valorar o comportamento da vítima.

A culpabilidade não merece especial valoração, eis que o pedido de vantagem 
indevida não foi  feito diretamente, tendo o acusado aceitado valor ofertado a seu 
colega ELIAS.

Circunstâncias normais à espécie.

Consequências  negativas,  considerando  que  a  vantagem  recebida  estava 
relacionada com a atuação do IBAMA na região amazônica, com desvirtuamento das 
políticas públicas do órgão.

Nada a valorar quanto aos motivos.

Assim, atendendo essas circunstâncias judiciais (CP, art. 59), fixo a pena base 
em 3 (três) anos de reclusão.

Segunda fase
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Circunstâncias atenuantes: ausentes.

Circunstâncias agravantes: ausentes.

Pena intermediária:  3 (três) anos de reclusão.

Terceira fase

Causas de diminuição de pena: ausentes.

Causas de aumento de pena: ausentes.

Pena definitiva: 3 (três) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa em 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Crime continuado

Considerando que os crimes foram praticados em reduzido espaço de tempo, 
em mesmas circunstância de tempo e lugar, aplico o art. 71 do Código Penal (crime 
continuado).

Assim, aplico a penas de um dos crimes, majorando-a à razão de um sexto.

A pena corresponde, assim, a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

As penas de multa devem ser somadas, correspondendo a 90 (noventa) dias-
multa. 

Nos  autos  3296-71.2015.4.01.3902,  foi  decretada  prisão  preventiva  do  réu, 
sendo que permaneceu preso de 24/08/2015 a 11/09/2015 (19 dias). Não obstante o 
período, considerando-se a pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena a 
ser fixado é o aberto.

Fixo cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 44, caput, do CP, a pena privativa de liberdade do réu é 
passível de substituição por duas restritivas de direito a seguir fixadas (art. 44, §2º, 
CP):

a) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, nos moldes do 
art. 43, inciso IV e art. 46, caput e parágrafos, do Código Penal, à proporção de 1 
(uma) hora por dia de condenação, conforme  definido pelo Juízo da execução; 

b) Prestação pecuniária em favor de instituição a ser posteriormente definida, 
consistente  no  pagamento  de  5  (cinco)  salários  mínimos,   vigentes  na  data  da 
quitação, nos moldes do artigo 43, inciso I, c/c artigo 45, § 1º do Código Penal,  sendo 
que  os  valores  respectivos  deverão  ser  depositados  na  conta  judicial  n. 
4685.005.86400305-3  (Caixa  Econômica  Federal),  vinculada  ao  processo 
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administrativo  4843-73.2017.4.01.8010,  contribuinte  Justiça  Federal  Subseção  de 
Santarém,  CNPJ  05.421.948/0001-34   (guia  para  depósito  disponível  na  Secretaria 
desta Vara), para posterior destinação na forma das Resoluções CNJ n. 154/2012 e CJF 
n. 295/2014.

Condeno o réu à perda do cargo público exercido, já que este utilizou-o para a 
prática de infrações penais, indicando inaptidão para o exercício de relevante função.

PAULO SÉRGIO DA SILVA – art. 299 do Código Penal

Primeira fase

Quanto às circunstâncias do art. 59 do Código Penal: não há elementos, nos 
autos,  para  valorar  a  conduta  social  e  personalidade  do  agente,  razão  pela  qual 
presumem-se favoráveis. Incabível valorar o comportamento da vítima.

O  acusado  possui  maus  antecedentes,  em vista  da  anotação  constante  do 
documento de fls. 151-152. Considera-se neste momento, e não como reincidência, 
pois a certidão juntada não é detalhada e não permite inferir se a condenação gera 
efeitos para tal fim.

A culpabilidade é grave, em vista da intensidade do dolo de da reprovabilidade 
da  conduta,  pois  o  acusado,  como  empresário  do  ramo  madeireiro,  tinha 
conhecimento  das  formalidades  inerentes  ao  seu  negócio,  mas  optou  por  adotar 
esquema irregular.

Circunstâncias do crime negativas, considerando que o ilícito ocorreu mediante 
indução a erro de servidores da área ambiental.

Consequências  negativas,  considerando  que  o  fato  versou  sobre  exploração 
madeireira  na  região  amazônica,  com  potencial  dano  a  este  ecossistema 
especialmente protegido.

Os motivos devem ser valorados negativamente, pois a falsidade foi praticada 
para fins de dar aparência de legalidade a empreendimento fictício, com a finalidade 
de obtenção de lucro em atividade irregular, revelando motivo egoístico.

Assim, atendendo essas circunstâncias judiciais (CP, art. 59), fixo a pena base 
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Segunda fase

Circunstâncias atenuantes: ausentes.

Circunstâncias agravantes: ausentes

Pena intermediária:  3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
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Terceira fase

Causas de diminuição de pena: ausentes.

Causas de aumento de pena: ausentes.

Pena definitiva: 3 (três) anos e 6(seis) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa em 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa.

Nos  autos  3296-71.2015.4.01.3902,  foi  decretada  prisão  preventiva  do  réu, 
sendo que permaneceu preso de 02/09/2015 a 102/12/2016 (458 dias). Não obstante 
o período, considerando-se a pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena 
a ser fixado é o aberto.

Fixo cada dia-multa em 1/10 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 44, caput, do CP, a pena privativa de liberdade do réu é 
passível de substituição por duas restritivas de direito a seguir fixadas (art. 44, §2º, 
CP):

a) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, nos moldes do 
art. 43, inciso IV e art. 46, caput e parágrafos, do Código Penal, à proporção de 1 
(uma) hora por dia de condenação, conforme  definido pelo Juízo da execução; 

b) Prestação pecuniária em favor de instituição a ser posteriormente definida, 
consistente  no  pagamento  de  10  (dez)  salários  mínimos,   vigentes  na  data  da 
quitação, nos moldes do artigo 43, inciso I, c/c artigo 45, § 1º do Código Penal,  sendo 
que  os  valores  respectivos  deverão  ser  depositados  na  conta  judicial  n. 
4685.005.86400305-3  (Caixa  Econômica  Federal),  vinculada  ao  processo 
administrativo  4843-73.2017.4.01.8010,  contribuinte  Justiça  Federal  Subseção  de 
Santarém,  CNPJ  05.421.948/0001-34   (guia  para  depósito  disponível  na  Secretaria 
desta Vara), para posterior destinação na forma das Resoluções CNJ n. 154/2012 e CJF 
n. 295/2014.

Destaco que nada obsta a conversão desta sanção em privativa de liberdade, 
caso sobrevenha condenação nos  autos  4133-29.2015.4.01.3902,  na  qual  também 
figura como réu, com unificação das penas respectivas.

Destinação dos bens apreendidos e da fiança.

Ficam perdidos instrumentos do crime (aparelhos telefônicos,  utilizados para 
negociação de vantagens indevidas), na forma do art. 91, II “a” do Código Penal.

A fiança depositada pelos condenados servirá para os fins do art. 336 do CPP: 
“O dinheiro  ou  objetos  dados  como fiança servirão  ao  pagamento  das  custas,  da 
indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado”. 
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Considerações comuns

Custas pelos condenados.

Trasladar esta sentença aos autos 3296-71.2015.4.013902, ficando revogadas 
todas as cautelares eventualmente aplicadas aos réus absolvidos (ADEMIR COUTINHO 
RAMOS JUNIOR e ALDENICE BARRETO DIAS), à exceção da fiança. Deixo de apreciar a 
situação de PAULO SÉRGIO DA SILVA,  pois  este  figura  como réu  em outras  ações 
penais conexas. Quanto aos demais acusados, mantida as cautelares fixadas, diante 
do montante da pena aplicada e para se assegurar a sua futura aplicação.

Transitando em julgado esta sentença: 

a) FAÇAM-SE as comunicações de praxe (principalmente para os fins do art.15, 
III, da Constituição) e lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados;

b)  PROCEDA-SE  ao  cálculo  das  custas  processuais  e  das  penas  pecuniárias 
aplicadas; 

c) Expeça-se mandado de prisão e guia para cumprimento definitivo da pena, 
pautando-se  audiência  de  custódia;  paute-se  audiência  admonitória,  quanto  aos 
condenados à pena restritiva de direitos;

d)  Adotem-se  providências  para  destinação  dos  bens  cujo  perdimento  foi 
decretado;

e) Liberem-se a fiança e os valores apreendidos e sequestrados, quanto aos 
réus absolvidos.

f) Cientifique-se o IBAMA quanto ao comando de perda do cargo público.

Intimem-se,  observando-se  o  entendimento  do  STF  consubstanciado  no  HC 
144735 AgR / PR1.

Santarém, 18 de dezembro de 2019

ÉRICO RODRIGO FREITAS PINHEIRO
Juiz Federal

1  Agravo regimental no habeas corpus.  2. Penal e processual penal.  3. Crimes contra a Lei  de Licitações e de  
Responsabilidade de prefeito. 4. Sentença condenatória. 5. Réu que respondeu a toda a ação em liberdade, direito  
assegurado até o trânsito em julgado da condenação. 6. Advogado devidamente constituído, intimado da condenação  
por sua publicação. 7. Intimação pessoal do réu, desnecessidade nos termos do artigo 392, inciso II,  do Código  
Processual Penal. Desconhecimento de alteração, por iniciativa da União, do referido dispositivo. 8. Precedentes de  
ambas as Turmas. 9. Nulidade inexistente. 10. Agravo regimental desprovido. (HC 144735 AgR, Relator(a):  Min.  
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2018  
PUBLIC 23-04-2018) 
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