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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 ADRIANO LUIZ MINELLO, ANDRE LUIS DA SILVA SULEIMAN, CHARLES PIRES DE 
ARAUJO,  DANILO  CAMPOS  CARDOSO,  ELOY  LUIZ  VACCARO,  ENILSON  ALCANTARA 
PEREIRA,  IDELCIDE  LOPES  VIANA,  LUIZ  BACELAR  GUERREIRO  JUNIOR,  PAULO  DE 
OLIVEIRA ALMEIDA JUNIOR, PAULO SERGIO DA SILVA, POLPAS DO BAIXO AMAZONAS 
LTDA, RANIERI GONCALVES TERRA, VINICIUS PICANCO LOPES, WALDERSON DO EGITO 
SENA, na qual se imputa a prática de dez fatos criminosos, no contexto de atividades 
de exploração irregular de madeira na região oeste do Pará, através do qual eram 
utilizados  créditos  fictícios  do  sistema SISFLORA para  fins  de  “esquentamento”  de 
madeira extraída de áreas da União.

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 dez fatos criminosos, os quais sintetizo:

-  1º fato -  Em janeiro e 15/01/2015, RANIERI GONÇALVES TERRA teria 
recebido e mantido em depósito 60,248 m³ de madeira maçaranduba desprovida de 
guia de produto florestal, o que teria sido evidenciado em fiscalização realizada pelo 
IBAMA no Porto da Samal. Sustenta que a madeira estava em nome de A. F. RAMOS 
COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS-ME e seria transportada pela empresa A.  J.  
VALENTE DE ALMEIDA – ME, de propriedade de PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA JUNIOR. 
Este teria conhecimento que a madeira teria origem ilegal. RANIERI e PAULO SÉRGIO 
DA SILVA teriam atuado para “esquentar” a madeira,  mediante inserção de dados 
falsos no SISFLORA. Sustenta ainda que PAULO SÉRGIO seria o real  proprietário ad 
empresa A. F. RAMOS. Imputa a PAULO SÉRGIO e RANIERI os crimes do art. 299 do CP 
e 69 da Lei n. 9.605/1998, a RANIERI o art. 180, §1º e 304 do CP e arts. 46 e 69 da Lei  
n. 9.605/98, a PAULO DE OLIVEIRA os arts. 180, §1º e 299 do CP e art. 46 e 69 da  Lei  
n. 9.605/98.
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- 2º fato - Em janeiro e 15/01/2015, DANILO CAMPOS CARDOSO, ENILSON 
ALCANTARA PEREIRA (“NEGÃO”), ANDRÉ LUIS DA SILVA SULEIMAN, CHARLES PIRES DE 
ARAUJO e IDELCIDE LOPES VIANA teriam recebido e mantido em depósito 251,755 m³ 
de madeira maçaranduba desprovida de guia de produto florestal, o que teria sido 
evidenciado em fiscalização realizada pelo IBAMA no Porto da Samal. Informa que para 
tentar  demonstrar  a  regularidade da madeira foram apresentadas GFs falsas,  em 
nome de  IL  VIANA.  Sustenta  que  esta  empresa recebia  créditos  florestais  fictícios 
oriundos de outras empresas. Imputa a DANILO, ENILSON, ANDRÉ SULEIMAN, CHARLES 
e IDELCIDE os crimes do arts. 180, §1º, 299 e 304 do CP e art. 46 da Lei n. 9.605/1998. 
A IL VIANA os arts. 46 e 69 da Lei n. 9.605/98. A PAULO ALMEIDA imputa os arts. 180, 
§1º e 304 do CP e arts. 46 e 69 da Lei n. 9.605/1998.

- 3º fato - Em 15/01/2015, a empresa A. J. VALENTE ME (cujo responsável 
é PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA JUNIOR) teria mantido em depósito seis pacotes de 
madeira  serrada,  essência  maçaranduba,  no  volume  de  8,250m³,  sem  cobertura 
documental. Imputa a PAULO ALMEIDA os crimes do art. 46 da Lei n. 9.605/1998 e art. 
180, §1º, CP e a A. J. VALENTE ME o crime do art. 46 da Lei n. 9.605/1998.

-  4º  fato  -  Entre  07/04/2015  e  02/06/2015,  ANDRÉ  LUIS  SULEIMAN, 
DANILO CAMPOS CARDOSO,  ENILSON ALCANTARA PEREIRA,  ELOY LUIZ  VACCARO e 
POLPAS  DO  BAIXO  AMAZONAS  LTDA  teriam  inserido  dados  falsos  em  documento 
público eletrônico do SISFLORA, para movimentação fraudulenta de 3.545,35 m³ de 
madeira.  Tal  fato  teria  sido  constatado  pelo  IBAMA,  ao  verificar,  na  suposta 
movimentação,  informação  quanto  a  utilização  de  veículos  não  adequados  ao 
transporte  de  madeira,  rotas  pouco usuais  e  período  de  tempo impossível  de  ser 
cumprido. Imputa às pessoas físicas os crimes do art. 299 do CP e art. 69 da Lei n. 
9.605/1998. À pessoa jurídica imputa o art. 69 da Lei n. 9.605/1998.

-  5º  fato  -  Em  20/03/2015,  LUIZ  BACELAR  GUERREIRO  JUNIOR  teria 
recebido  vantagem  pecuniária  indevida  de  R$10.000,00,  de  ANDRÉ  SULEIMAN  e 
DANILO CARDOSO, por intermédio de CHARLES PIRES, em razão de sua função como 
Superintendente  do INCRA.  No mesmo contexto,  ADRIANO MINELLO teria  recebido 
para si, em 18/03/2015, R$5.000,00, em razão de sua função como servidor público do 
INCRA. Imputa a ANDRÉ, DANILO e CHARLES o crime do art. 333 do CP e a ADRIANO e 
BACELAR o crime do art. 317.

-  6º  fato  -  Em junho de  2015,  ADRIANO LUIZ MINELLO teria  recebido 
R$5.000,00, de DANILO CARDOSO, por intermédio de CHARLES PIRES, em razão de 
sua função como servidor do INCRA. Imputa a DANILO e CHARLES o crime do art. 333 
do CP e a ADRIANO o crime do art. 317.

- 7º fato - Entre 28/02/2015 e 16/03/2015, DANILO CAMPOS CARDOSO e 
WALDERSON DO EGITO SENA teriam inserido dados falsos em documento público do 
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SISFLORA, para movimentação irregular de 1.500 m³ de crédito florestal fraudulento, 
da empresa PRAINHA FLORESTAL EIRELI EPP. Imputa a estes a prática do crime do art.  
299 do CP e art. 69 da Lei n. 9.605/1998.

-  8º fato -  Em maio de 2015, VINICIUS PICANÇO LOPES teria recebido 
vantagem indevida (uma caminhonete Hilux), em favor da SEMMA/Óbidos, de ANDRÉ 
SULEIMAN, em razão do exercício do cargo de Secretário de Meio Ambiente de Óbidos, 
em troca de fornecimento de informações sobre fiscalizações ambientais do IBAMA. 
Imputa a ANDRÉ o crime do art. 333 do CP e a VINICIUS o crime do art. 317.

- 9º fato - Em 03/08/2015, RANIERI GONÇALVES TERRA teria transportado 
18,780  m³  de  madeira,  espécie  jatobá,  sem  licença  outorgada  pela  autoridade 
ambiental competente. Imputa a prática do art. 180, §1º do CP e art. 46 da Lei n. 
9.605/1998

 Imputa, ainda, aos réus pessoas físicas, à exceção de VINICIUS e PAULO 
DE OLIVEIRA, a prática do crime consistente em integrar organização criminosa (10º 
fato).

A denúncia foi recebida às fls. 167-168, em 16/10/2015.

CHARLES PIRES DE ARAUJO apresentou resposta à acusação às fls. 272-
283.  Apenas  apresentou  argumentos  relativos  ao  mérito.  Sustenta  que  não  tinha 
conhecimento  da  existência  da  suposta  organização  criminosa,  que  não  teve 
envolvimento  com  a  madeira  apreendida  (fato  2)  e,  quanto  a  suposta  vantagem 
indevida  paga  a  BACELAR,  seria  na  realidade  um  empréstimo.  Indicou  cinco 
testemunhas, residentes em Oriximiná, Terra Santa e Santarém.

LUIZ BACELAR GUERREIRO JUNIOR apresentou a resposta à acusação de 
fls. 500-519. Sustenta que não teria como praticar o crime do qual é acusado, pois o 
INCRA  não  teria  competência  relacionada  a  licenciamento  ambiental.  Quanto  à 
vantagem indevida supostamente recebida, alega que se trata de um empréstimo. 
Sustenta que não houve prática de ato tendente a beneficiar ELOY LUIZ VACCARO, 
diante  dos  registros  de  área  relativos  ao  PA  CRUZEIRÃO  existentes  na  SEMA/PA. 
Quanto  a  este  argumento,  requer  a  realização  de  perícia  técnica.  Indicou  sete 
testemunhas, residentes em Oriximiná, Terra Santa e Santarém.

ELOY LUIZ VACCARO apresentou a resposta à acusação de fls. 892-923. 
Alega cerceamento de defesa, pois não teria obtido vista de todas as interceptações 
telefônicas efetuadas. Alega que houve transcrição seletiva das gravações efetuadas. 
Requer a realização de perícia sobre as interceptações. Alega que é denúncia é inepta, 
pois  não houve a devida descrição dos fatos supostamente praticados pelos réus, 
sendo que a imputação seria realizada a mesmo apenas na condição da sócio de 
pessoa jurídica em tese envolvida nos fatos. Pelo mesmo motivo, alega que não há 
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justa causa para a ação penal. Por fim, alega atipicidade na sua conduta, pois não 
teria  qualquer  relação  com os  demais  acusados  e  que  a  exploração  do  PMFS  da 
empresa  POLPAS  DO  BAIXO  AMAZONAS  seria  realizada  pela  empresa  de  ANDRÉ 
SULEIMAN. Indicou seis testemunhas, residentes em Belém, Santarém e Curuá.

PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA JUNIOR apresentou a resposta à acusação 
de fls. 976-997. Nega a autoria dos fatos que lhe foram imputados, ao argumento de 
que  não  tinha  conhecimento  da  falsidade  da  documentação  que  acompanhava  a 
madeira entregue à empresa A J Valente. Requer, inicialmente, a análise, pela Diretora 
de Secretaria, do conteúdo de todos os CDs constantes dos autos, pois alguns destes 
estariam  sem  qualquer  conteúdo.  Alega  a  incompetência  da  Justiça  Federal,  ao 
argumento de que não é funcionário público e não tem vinculação com os demais 
acusados.  Sustenta  a  atipicidade da conduta,  por  desconhecer  a  origem ilícita  da 
madeira e da falsidade documental  e por estar colaborando com as investigações. 
Quanto ao mérito, nega a prática dos fatos imputados, pois supostamente teriam sido 
praticados  por  outros  e  que  não  tinha  conhecimento  do  ilícito.  Indicou  quatro 
testemunhas, residentes em Santarém.

ADRIANO LUIZ MINELLO apresentou a resposta à acusação de fls. 1066-
1083. Alega a atipicidade da conduta, pois não poderia praticar qualquer crime de 
corrupção  pois  o  INCRA  não  teria  competência  para  promover  licenciamento 
ambiental. Quanto ao crime de organização criminosa, alega que não se associou e 
não tinha conhecimento da existência de grupo voltado à atividade criminosa.  No 
mais,  nega a  autoria  do  fatos  que  foram imputados.  Arrolou  quatro  testemunhas, 
residente em Terra Santa e Santarém.

RANIERI  GONÇALVES  TERRA  manifestou-se  às  fls.  1134-1158.  Alega  a 
incompetência da Justiça Federal, ao argumento de inexistência de interesse federal 
direto e específico. Alega que a denúncia é inepta, pois não indica quando o fato foi  
praticado  e  não  descreve  de  forma  individualizada  sua  conduta.  Apresentou  uma 
testemunha, residente em Santarém.

A.  J.  VALENTE  DE ALMEIDA  apresentou  a  resposta  à  acusação  de  fls. 
1166-1182.Nega a autoria dos fatos que lhe foram imputados, ao argumento de que 
não tinha conhecimento da falsidade da documentação que acompanhava a madeira 
entregue à  empresa A  J  Valente.  Requer,  inicialmente,  a  análise,  pela Diretora  de 
Secretaria,  do conteúdo de todos os CDs constantes dos autos, pois alguns destes 
estariam  sem  qualquer  conteúdo.  Alega  a  incompetência  da  Justiça  Federal,  ao 
argumento de que não é funcionário público e não tem vinculação com os demais 
acusados.  Sustenta  a  atipicidade da conduta,  por  desconhecer  a  origem ilícita  da 
madeira e da falsidade documental  e por estar colaborando com as investigações. 
Quanto ao mérito, nega a prática dos fatos imputados, pois supostamente teriam sido 
praticados  por  outros  e  que  não  tinha  conhecimento  do  ilícito.  Indicou  três 
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testemunhas, residentes em Santarém.

PAULO SÉRGIO DA SILVA apresentou a resposta à acusação de fls. 1184-
1203. Requereu a revogação de sua prisão preventiva. Alegou a atipicidade de sua 
conduta, ao argumento de que não teria dolo quanto ao crime do art. 299 do CP e 
quanto aos demais não haveria caracterização do elemento objetivo. Requer prova 
pericial  nos  áudios  das  interceptações  telefônicas,  a  fim  de  averiguar  se  haveria 
possibilidade de edição. Indicou três testemunhas, residentes em Belém.

À fl. 1205 despacho determinando que o pedido de revogação preventiva 
fosse apreciado nos autos respectivos (3296-71.2015.4.01.3902).

Resposta à acusação de I.  L.  VIANA às fls.  1217-1222. Alega que não 
praticou o ato, que seria de responsabilidade de outro réu (DANILO) e que não tinha 
ciência da existência de organização criminosa. 

IDELCIDE LOPES VIANA apresentou a resposta à acusação de fls. 1331-
1339,  com  teor  semelhante  à  apresentada  por  I.  L.  VIANA.  Apresentou  duas 
testemunhas, residentes em Santarém/PA.

ENILSON ALCANTARA PEREIRA apresentou a resposta à acusação de fls. 
1453-1457.Negou  a  autoria  dos  fatos  imputados.  Arrolou  duas  testemunhas, 
residentes em Terra Santa e Oriximiná.

DANILO  CAMPOS CARDOSO apresentou  a  resposta  à  acusação  de  fls. 
1485-1510. Alega a incompetência da Justiça Federal. Aduz a inépcia da denúncia, por 
ausência de individualização de sua conduta. Afirma inexistir  justa causa, pelo não 
exaurimento das esferas administrativas, fazendo referência a precedente relativo a 
crime tributário. Alega que houve a consunção do crime de falsidade ideológica pelo 
crime ambiental,  sendo competente o Juizado Especial  e havendo possibilidade de 
suspensão condicional do processo. No mais, nega a autoria e aduz inexistir prova de 
autoria  e  materialidade  da  conduta.  Indicou  três  testemunhas,  sendo  duas  sem 
qualificação e um residente em Tucuruí.

À fl. 1522, despacho determinando a complementação de defesas tidas 
como genéricas e que os réus justificassem a necessidade das testemunhas arroladas. 
Prorrogou-se, ainda, por três dias, o prazo de defesa de VINICIUS e ANDRÉ SULEIMAN, 
pois, embora citados, não se manifestaram.

WALDERSON DO EGITO SENA apresentou a resposta à acusação de fls. 
1533-1537. Alega que a denúncia não descreve pormenorizadamente os fatos. Aduz 
que manifestar-se-á sobre o mérito após a instrução.

Às  fls.  1540-1542,  1547-1548,  1550-1551,  1553-1554,  1561-165,  LUIZ 
BACELAR,  ADRIANO  MINELLO,  CHARLES  PIRES,  ELOY  VACCARO e  DANILO  CAMPOS 
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CARDOSO  justificam a indicação de testemunhas.

À fl. 1567, aplicada multa aos advogados constituídos por ANDRÉ LUIS DA 
SILVA  SULEIMAN  que,  devidamente  habilitados,  não  apresentaram  resposta  à 
acusação.  Quanto  a  VINICIUS  LOPES,que  não  permaneceu  totalmente  inerte, 
novamente prorrogou-se o prazo para defesa.

VINICIUS PICANÇO LOPES apresenta a resposta à acusação às fls. 1572-
1576. Alega que a denúncia é inepta, pois não teria indicado o local de recebimento 
da  suposta  vantagem indevida e  não  teria  indicado  o  ânimo de  sua conduta.  No 
mérito,  nega  a  prática  da  conduta.  Requer  acesso  a  todas  as  interceptações 
telefônicas envolvendo a si, bem como todos os bens apreendidos na sua residência e 
na SEMMA / Óbidos. Indicou seis testemunhas, residentes em Óbidos e Santarém.

ANDRE LUIS DA SILVA SULEIMAN apresentou a resposta à acusação de fls. 
1690-1710.  Alega  a  tempestividade  da  peça  defensiva.  Alega  a  ilicitude  das 
interceptações  telefônica  que  precederam  a  ação,  ao  argumento  de  ausência  de 
relação  com  os  fatos  que  inicialmente  a  ensejaram.  Requer  acesso  aos  áudios 
respectivos,  ao  argumento  de  que  não  constariam  destes  autos.  Indicou  sete 
testemunhas, residentes em Belém, Itacoatiara/AM, Tailândia, Oriximiná e Moju.

AÇAI  AMAZONAS  INDUSTRIA  E  COMERCIO  LTDA,  às  fls.  1720-1722, 
justifica a oitiva das testemunhas por si arroladas.

AÇAI AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA apresentou a resposta à 
acusação de fls. 1724-1749. Alega que não teve acesso às interceptações e que foi 
realizada uma seleção seletiva dos áudios das conversas havidas entre os envolvidos. 
Requer a reabertura de prazo de defesa, com a disponibilização dos áudios. Alega que 
a decisão é inepta,  por ausência de descrição de atos dos dirigentes das pessoas 
jurídicas rés. No mérito, alega que houve cessão da gestão florestal da empresa a 
ANDRÉ  SULEIMAN,  alegando  inexistir  ato  ilícito  praticado  pela  ré.  Indicou  seis 
testemunhas, residentes em Xanxerê, Belém, Santarém e Curuá.

ROBERTO  LAURIA,  advogado  de  ANDRÉ  SULEIMAN,  às  fls.  1835-1838 
requereu a reconsideração da decisão que lhe arbitrou multa pela não apresentação 
da resposta à acusação. Afirma que requereu a devolução do prazo para defesa e que 
o  Juízo  não  poderia  limitar  este  a  apenas  três  dias,  razão  pela  qual  a  defesa 
apresentada após o ato que entende como de devolução de prazo é tempestiva.

Manifestação do MPF acerca das respostas à acusação às fls. 1852-1859.

Às fls. 1876-1883, decisão na qual o Juízo: rejeitou a denúncia em face de 
I. L. VIANA e A. J. VALENTE ME, por ilegitimidade passiva decorrente de ausência de 
personalidade jurídica, pois são firmas relativas a empresários individuais; afastou a 
nulidade  das  interceptações  telefônicas;  rejeitou  a  alegação  de  incompetência  da 
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Justiça Federal;  afastou a alegação de inépcia da denúncia;  considerou que a não 
conclusão do processo administrativo, pelo IBAMA, não implica em ausência de justa 
causa;  afastou  a  aplicação  do  princípio  da  consunção,  como  pleiteado  por  Danilo 
Campos  Cardoso;  afastou  a  absolvição  sumária;  indeferiu  a  produção  de  prova 
pericial;  deferiu  a  produção  de  prova  testemunhal;  revogou  a  multa  aplicada  ao 
advogado de ANDRÉ SULEIMAN.

Às fls. 1967-1975, ANDRE LUIS DA SILVA SULEIMAN requereu a juntada de 
interceptações telefônicas originais, relativas aos autos 2319-16.2014.4.01.3902, que 
seriam relativas a investigação de tráfico de drogas, no bojo da qual teria ocorrido a 
descoberta fortuita de provas dos crimes ambientais.

Às fls. 2095-2097, este requerido relatou que uma das mídias eletrônicas 
juntadas aos autos estaria com defeito.

Às fls. 2135-2145, ata de audiência, realizada por Carta Precatória, para 
oitiva das testemunhas residentes em Óbidos.

Às  fls.  2147-2151,  ANDRÉ  LUIS  DA  SILVA  SULEIMAN  reitera  o  pedido 
relacionado  à  mídia  eletrônica  e  requer  o  adiamento  da  audiência  de  instrução  e 
julgamento.

Decisão às fls. 2166-2167. Quanto aos áudios relativos ao procedimento 
2319-16.2014.4.01.3902, registrou-se que estão juntados a apensos a estes autos; 
quanto a mídia danificada, o Juízo indeferiu o adiamento da audiência, concedendo à 
defesa  o  prazo  de  5  dias  para  manifestação,  ressaltando-se  a  possibilidade  de 
reinquirição  de  testemunhas  caso  evidenciado  efetivo  prejuízo  decorrente  do  não 
acesso anterior à mídia defeituosa.

Atas de audiências realizadas perante este Juízo às fls. 2172-2187,2195-
2197, 2204-2213, 2220-2221, 2295-2300.

Às fls. 2228-2294, laudos periciais relativos a equipamentos apreendidos 
nos autos 3296-71.2015.4.01.3902 (referentes a medidas cautelares antecedentes À 
ação).

Às fls. 2323-2325, ANDRÉ LUIS DA SILVA SULEIMAN alega nulidades em 
vista da juntada superveniente de documentação, pela realização da audiência sem 
que  disponível  a  integralidade  dos  áudios  relativos  à  interceptação,  ausência  de 
cumprimento integral das cartas precatória e por manuseio, pelo MPF, de documentos 
estranhos aos autos.

Requerimentos pendentes negados às fls. 2327-2329, por se tratarem de 
pleitos  já  apreciados  anteriormente  e  por  ausência  de  demonstração  de  efetivo 
prejuízo.
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Às fls. 2331-2344, notícia de impetração de habeas corpus em favor de 
ANDRÉ LUIS DA SILVA SULEIMAN, pugnando-se pela nulidade da audiência de instrução 
e julgamento. Informações às fls. 2345-2346.

Às  fls.  2696  e  ss.  o  MPF  junta  novos  documentos,  consistentes  em 
informações bancárias de Belém Crédito Prestadora de Serviços de Crédito Ltda. Em 
vista da juntada dos novos elementos, durante o prazo para alegações finais, o Juízo 
determinou  a  intimação  da  defesa  para  manifestação,  facultando  a  realização  de 
novos interrogatórios e oitiva de testemunhas, no caso de pleito fundamentado.

Após as manifestações de fls. 2641-2642, 2644, 2646-2647, 2649-2652, 
2654-2658,  2662-2666,  o  Juízo,  às  fls.  2669,  determinou  a  realização  novo 
interrogatório dos acusados. Nova audiência realizada às fls. 2756-2758 e 2769-2770. 
Na oportunidade, concedeu-se o prazo de 30 dias para alegações finais.

Alegações finais do MPF às fls. 2829-2919. Pugnou pela condenação de 
todos os acusados, à exceção de PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA JUNIOR, quanto aos 
fatos 1 e 2.

Alegações finais dos acusados:

-  ELOY  LUIZ  VACCARO (fls.  2973-3035):  Em síntese,  pugnou  pela  sua 
absolvição, aduzindo que este e a sociedade da qual era sócio, POLPAS DO BAIXO 
AMAZONAS, não atuavam na atividade de extração, transporte ou venda de madeira, 
sendo o fato de responsabilidade de ANDRÉ LUIS SULEIMAN, pois a gestão do PMFS foi 
transferia  à  SULEIMAN LOGÍSTICA  E  SERVIÇOS  LTDA,  de  titularidade  deste  último. 
Negou ainda a existência de organização criminosa.

-  AÇAÍ  AMAZONAS  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  LTDA  (fls.  3037-3079), 
também sustendo que a atividade relativa ao plano de manejo ficou totalmente a 
cargo de ANDRÉ LUIS SULEIMAN.

- VINICIUS PICANÇO LOPES (fls. 3081-3087). Requereu acesso ao material 
que teria sido apreendido em sua residência. Quanto ao mérito, sustentou que não 
recebeu vantagem indevida, sendo que o veículo seria relativo a uma doação efetuada 
à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Óbidos.

- ADRIANO LUIZ MINELLO (fls. 3109-3131): negou ter recebido vantagem 
indevida; não teria ocorrido a indicação da prática de qualquer outro ato de ofício; não 
estariam caracterizados os requisitos para sua responsabilização como integrante de 
organização criminosa.

- LUIZ BACELAR GUERREIRO JUNIOR (fls. 3179-3203): também negou ter 
ter recebido vantagem indevida; não teria ocorrido a indicação da prática de qualquer 
outro  ato  de  ofício;  não   estariam  caracterizados  os  requisitos  para  sua 
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responsabilização como integrante de organização criminosa.

-  CHARLES PIRES DE ARAUJO (fls.  3222-3246):quanto ao segundo fato 
exposto na denúncia, afirmou que madeira negociada teria origem legal; quanto aos 
quinto e sexto fatos, aduz que as transações seriam relativas a empréstimos e trocas 
de cheques; negou ser integrante de organização criminosa.

- ENILSON ALCANTARA PEREIRA (fls. 3253-3266): quanto ao segundo fato, 
alegou que negociou apenas 125m³ de madeira, que teria origem legal; quanto ao 
quarto fato e ao décimo, alegou que não haveria provas de sua atuação, em conjunto 
com outros réus, para inserção de dados falsos em sistema informatizado.

-  PAULO  DE  OLIVEIRA  ALMEIDA  JUNIOR  (fls.  3268-3282):  quanto  ao 
primeiro e segundo fatos, reiterou os argumentos do MPF, quanto a sua absolvição. 
Em relação ao terceiro fato, alegou desconhecer que madeira teria origem ilícita e que 
não poderia ser responsabilizado por produto depositado em pátio de uso comum por 
várias empresas. Sustentou a incompetência da Justiça Federal.

-  WALDERSON  DO  EGITO  SENA  (fls.  3284-3294):  alegou  ter  apenas 
intermediado  negociação  de  madeira,  sendo  que  não  possui  senha  de  acesso  a 
sistema informatizado e não inseriu dados falsos no Sisflora.

- ANDRÉ LUIS DA SILVA SULEIMAN (fls. 3296-3432): reiterou a nulidade da 
audiência  de  instrução,  por  exiguidade  do  prazo  para  análise  das  interceptações 
telefônicas juntadas aos autos; teria ocorrido nulidade por acesso a dados contidos em 
aparelhos telefônicos apreendidos, sem prévia autorização judicial; quanto ao mérito, 
no que tange ao segundo fato, negou ter relação com a madeira apreendida no Porto 
da  Samal;  quanto  ao  quarto  fato,  alegou  que,  em relação  à  acusação  relativa  à 
informação de transporte de madeira com curto período de tempo entre emissão de 
GF  e  seu  recebimento,  decorre  de  característica  do  Sisflora,  que  permite  o 
recebimento da madeira pelo destinatário,  sem qualquer  interferência do emissor; 
quanto ao transporte de madeira entre Óbidos e Uruará em curto período de tempo, 
esta  conclusão  decorreria  de  presunção  do  IBAMA  sem  relação  com  a  realidade; 
quanto omissão do nome de embarcações nos documentos relativos ao transporte, 
afirma  que  é  praxe  comum  e  permitida  pelo  IBAMA;  quanto  às  inconsistências 
relativas  a  placas  de  veículos  e  simultaneidade  em  sua  utilização,  alega  que  o 
transporte da madeira efetivamente ocorreu, sendo que em parte das Gfs os veículos 
apontados  fariam  apenas  parte  dos  transportes,  não  havendo  a  alegada 
simultaneidade; sustenta também ocorrência de erros de digitação nos números das 
placas;  quanto  à  utilização  simultânea  de  diversos  veículos  em  Gfs  diferentes, 
sustenta  que  o  transporte  efetivamente  ocorreu;  quanto  à  suposta  utilização  de 
veículos que não teriam capacidade para o transporte de madeira, decorreriam de 
mero erro de digitação. Em relação a pátio de madeira não licenciado, sustenta que 
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houve tentativa de sua regularização, por ser área já aberta anteriormente, mas não 
logrou  êxito,  sendo  que  foi  necessária  a  sua  utilização  para  viabilizar  a  urgente 
movimentação  de  madeira  já  explorada.  Quanto  ao  quinto  fato,  negou  ter 
envolvimento com o pagamento de vantagem indevida a servidor público. Em relação 
ao oitavo fato, sustenta que o veículo seria relativo a uma mera doação efetuada à 
SEMA Óbidos; por fim, negou a existência de organização criminosa.

- RANIERI GONÇALVES TERRA (fls. 3522-3564): quanto ao primeiro fato, 
sustenta  ser  adquirente  da  madeira  apreendida,  mas  não  apresentou  e  não  teria 
mandado  apresentar  qualquer  documento  falso;  negou  ainda  ser  integrante  de 
organização criminosa.

- IDELCIDE LOPES VIANA (fls. 3572-3575): arguiu inexistirem provas de 
autoria e materialidade.

- PAULO SÉRGIO DA SILVA (fls. 3590-3597):  arguiu a inépcia da inicial, 
pois esta conteria argumentos incoerentes; o crime seria impossível, pois a falsidade 
seria grosseira; sustenta ainda o princípio da consunção, quanto aos fatos imputados.

- DANILO CAMPOS CARDOSO (fls. 3607-3622) :  alegou a incompetência 
do Juízo, pois a demanda deveria tramitar perante Juízo estadual especializado em 
organizações criminosas; inépcia da denúncia, por ausência de descrição clara dos 
fatos. Quanto ao mérito, negou participação nos fatos imputados.

Relatados. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Preliminares

As preliminares relativas à incompetência da Justiça Federal e inépcia da 
inicial já foram devidamente apreciadas e rechaçadas às fls. 1876-1883.

A alegação de nulidade da audiência de instrução, em vista do prazo para 
análise das mídias contendo interceptações telefônicas, foi aprecia e afastada às fls. 
2166-2167 e  2323-2325. Houve também impetração de  habeas corpus, na qual a 
matéria  foi  suscitada,  mas  a  instância  superior  considerou  que  o  procedimento 
adotado pelo Juízo foi regular:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENDER 
CURSO DA AÇÃO PENAL. ARTIGOS 180, § 1º, 299, 304 E 333, TODOS DO 
CP, ARTIGOS 46 E 69 DA LEI 9.605/1998 E ARTIGO 2º DA LEI 12.850/2013.  
ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA.  "OPERAÇÃO  MADEIRA  LIMPA". 
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E PROVAS COLETADAS NAS DILIGÊNCIAS 
DE BUSCA E  APREENSÃO.  ACESSO TEMPO HÁBIL.  ATOS  PROCESSUAIS  
REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM A NORMA PROCESSUAL VIGENTE.  
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NULIDADES. PREJUÍZO. INEXISTENTES. 1. As mídias danificadas contendo 
áudio de interceptação telefônica foram substituídas e disponibilizadas,  
juntamente com as transcrições, no processo para o acesso da defesa  
antes do inícios das audiências, tratando-se de vício temporário, que foi  
solucionado dentro dos limites de recursos técnicos e humanos do Juízo,  
não  havendo,  portanto,  se  falar  em ofensa à  ampla  defesa quanto  à  
conhecimento  das  interceptações  telefônicas.  2.  Salvo  nos  casos  
expressos  em lei,  o  processo  penal  admite  a  juntada de  documentos  
posteriormente  à  instrução  processual,  desde  que  assegurado  o  
contraditório. Precedente do STJ 3. Houve a abertura de prazo razoável  
para a defesa apreciar a mídia e, eventual impugnação pela repetição  
dos  atos  da  audiência,  criando  a  possibilidade  de  reparar  eventual  
prejuízo  causado  à  defesa,  o  que  não  ocorreu,  não  tendo  a  defesa  
indicado  especificamente  qual  ato  da  audiência  pretende  repetir  ou  
mesmo  qual  fato  ou  informação  seriam  importantes  e  relevantes  na  
inquirição  das  testemunhas  e  réus.  4.  A  demora  na  juntada  dos  
documentos  aos  presentes  autos  não  implica  seu  completo  
desconhecimento pela defesa. Conforme informado pelo Juízo impetrado,  
os  documentos  trasladados  dos  autos  da  busca  e  apreensão  n.  
00003296-71.2015.4.01.3902,  em  que  figuram  o  paciente  e  seus  
defensores, foi dado amplo acesso às partes, haja vista os numerosos  
incidentes  formulados  naquele  feito,  inclusive  pela  defesa  do  ora  
paciente, e tudo no contexto da mesma "Operação Madeira Limpa". 5.  
Não  tendo  a  defesa  demonstrado  qualquer  prejuízo  há  de  serem  
rejeitadas as alegações de nulidade, nos termos do artigo 563 do CPP  
estabelece que "nenhum ato será declarado nulo,  se da nulidade não  
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 6. Ordem de Habeas  
Corpus  denegada.  (HC  0040284-26.2016.4.01.0000,  JUIZ  FEDERAL 
SUBSTITUTO MARCELO REBELLO PINHEIRO, TRF1 - TERCEIRA TURMA, e-
DJF1 16/01/2017 PAG.)

A alegação de nulidade da prova pericial produzida mediante análise dos 
aparelhos  telefônicos  apreendidos  em  decorrência  de  ordem  judicial  deve  ser 
rechaçada.

Com efeito, a partir do ano de 2016, o STJ passou a considerar que o 
acesso a dados de aparelhos telefônicos apreendidos deve ser objeto de autorização 
judicial  prévia,  em  vista  da  proteção  constitucional  ao  sigilo  das  comunicações 
respectivas:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.  
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO 
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JUDICIAL  PARA  A  PERÍCIA  NO  CELULAR.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL 
EVIDENCIADO.

1. Ilícita é a devassa de dados, bem como das conversas de whatsapp,  
obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido no flagrante, sem 
prévia autorização judicial.

2. Recurso ordinário em habeas corpus provido, para declarar a nulidade  
das provas obtidas no celular do paciente sem autorização judicial, cujo  
produto deve ser desentranhado dos autos.

(RHC 51.531/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 
19/04/2016, DJe 09/05/2016)

A  decisão  proferida  é  anterior  a  tal  precedente.  Não  obstante,  tal 
entendimento é inaplicável ao caso, pois a apreensão dos aparelhos e a análise dos 
dados decorreu de ordem judicial. Vejamos que a decisão que autorizou a busca e 
apreensão considerou que os aparelhos telefônicos seriam meios de prova relevantes, 
razão pela qual estes foram inclusos na cautelar deferida.  Havia também previsão 
expressa,  além  da  apreensão,  para  análise  dos  dados  respectivos  (autos  3296-
71.2015.4.01.3902):

Justifica-se,  pois,  a medida extrema no endereço dos requeridos,  para  
colheita  de  instrumentos  e  ferramentas  dos  crimes ora  investigados,  
como documentos e papéis, equipamentos e acessórios, computadores,  
“HD’s,  mídias  eletrônicas,  ‘pen  drives  em  especial,  dos  seguintes  
elementos probatórios:

(...)

Outrossim, fica autorizado o acesso às informações de qualquer natureza  
contidas  nos  documentos,  equipamentos  e  demais  materiais  
apreendidos,  para  fins  de  eventuais  perícias  e  demais  análises  no  
interesse da investigação

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, 
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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 
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-
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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 segundo.

Prescrição

Inicialmente, pronuncio a prescrição quanto às imputações relativas ao 
crime  do  art.  46  da  Lei  n.  9.605/1998,  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.

1º Fato – Apreensão de 60,248m³ de madeira em janeiro de 2015

Segundo  a  denúncia,  RANIERI  GONÇALVES  TERRA  teria  recebido  e 
mantido  em  depósito  60,248m³  de  madeira  maçaranduba  desprovida  de  guia  de 
produto florestal, ciente de que se tratava de produto oriundo de extração ilegal de 
madeira.

A  constatação  foi  objeto  de  operação  do IBAMA e  da  Polícia  Federal, 
realizada em 15/01/2015, em local denominado Porto da Samal, sendo constatada a 
presença da madeira, sem cobertura documental, com lavratura do auto de infração 
9075899-E.

Sustenta  que,  mediante  interceptações  telefônicas,  em  diálogo  entre 
Paulo  Sérgio  da  Silva  e  Danilo  Cardoso,  foi  verificado  que  uma  grande  carga  de 
madeira  chegaria  a  Santarém,  sendo  que  a  operação  da  Polícia  Federal,  no  dia 
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seguinte, teria confirmado o ocorrido.

O auto de infração foi lavrado em face de A. F. RAMOS COMÉRCIO DE IND. 
DE  MADEIRA.  Ainda  segundo  a  denúncia,  Paulo  Sérgio,  vulgo  “Paçoca”  seria  o 
responsável por providenciar a documentação para esquentar a madeira de origem 
ilegal, mas, por descuido, esta não foi providenciada antes da chegada da carga.

A carga seria transportada pela empresa A. J. VALENTE DE ALMEIDA – ME, 
de propriedade de PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA JUNIOR. Este teria conhecimento que 
a madeira teria origem ilegal.

Para dar aparência de legalidade a parte da carga, foi obtida a GF371, 
para  cobertura  de  apenas  10m³.  Porém,  o  documento  já  teria  sido  utilizado 
anteriormente, para dar cobertura a outra remessa de madeira.

Imputa a PAULO SÉRGIO e RANIERI os crimes do art. 299 do CP e 69 da 
Lei n. 9.605/1998, a RANIERI o art. 180, §1º e 304 do CP e arts. 46 e 69 da Lei n. 
9.605/98, a PAULO DE OLIVEIRA os arts. 180, §1º e 299 do CP e art. 46 e 69 da  Lei n.  
9.605/98.

Após a instrução processual, ficou evidenciado apenas a responsabilidade 
de RANIERI por transportar e manter em depósito a madeira apreendida e por receptar 
produto oriundo de crime. Não está evidenciada a prática de crimes pelos demais 
acusados, quanto a este fato.

Explicito.

A  materialidade  do  crime  extrai-se  do  Auto  de  infração  9075899-E, 
relativo à apreensão de 60,248m³, sem cobertura documental (fl. 115 do IPL 30/2015).

Embora  sem  cobertura,  a  instrução  revelou  que  a  madeira  seria  de 
propriedade de RANIERI GONÇALVES TERRA.

Os  diálogos  interceptados,  de  conversas  entre  RANIERI  e  PAÇOCA, 
denotam que o primeiro seria o responsável pela carga:

Código:  905118  
Data:  15/01/2015 Hora:  13:37:41 Duração:  00:02:34  
Alvo:  PAÇOCA  
Fone  Alvo:  9391104592 Fone  Contato:  93991483717  Direção:  Recebida 
Interlocutores:  PAÇOCA  X  RANIERI  -  IBAMA  E  SEMA  
Arquivo:  20150115133741100.wav  
Degravação: RANIERI.... diz que o IBAMA E SEMA estão lá na Samal e que ele 
desceu as 2 cargas. PAÇOCA.... RANIERI.... diz que o menino mandou ele levar 
as notas lá e pergunta pro PAÇOCA se ele não teria uma nota de 3 ou 4 dias, 
uma semana atrás, sei lá... PAÇOCA....diz que não tem.Diz que a única que ele 
tinha foi a que tirou pra  RANIERI daquela última vez, que já saiu do Estado, 
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não tem como...  RANIERI....  diz que é aquela última ne. PAÇOCA....  diz que 
levaram pra  lá  sem nem esperar.  RANIERI...  diz  que nunca  deu problema. 
PAÇOCA....diz que as suas estão tudo pronto lá na casa dele. RANIERI... diz que 
tem uma que não está. PAÇOCA....diz que as 3 estão prontas lá na casa dele, 
RANIERI... diz que essas não podem mostrar. PAÇOCA.... diz que se não pode 
mostrar, vamos cancelar então.  RANIERI.... pede pra aguardar um pouco pra 
ver. Diz que vai pegar uma pra levar lá, daquela carga que ainda está lá dentro 
de  Belém...  PAÇOCA...  concorda.  RANIERI....  diz  que  vai  ver  o  que  faz. 
PAÇOCA.... disse que não carregou pra ninguém esses dias, por isso não tem 
nota. RANIERI... diz, pois é, se tivesse a gente tirava duas cópias lá e levava lá 
e pronto

Código:  905728  
Data:  16/01/2015 Hora:  13:21:28 Duração:  00:04:40  
Alvo:  PAÇOCA  Fone  Alvo:  9391104592 Fone  Contato:  93991483717  
Interlocutores:  PAÇOCA  X  RANIERI -  MADEIRA  SEM  NOTA  NO  PORTO  
Arquivo:  20150116132128100.wav  
Degravação: RANIERI.... diz "ih, chefe, o negocio pegou"... PAÇOCA.... pergunta 
o que foi. RANIERI.... diz que o menino ligou pra ele e que o pessoal vai ir a 
tarde e vai querer ver a madeira com as notas fiscais. RANIERI Diz que tem um 
cara lá que tem 160 m sem documento. PAÇOCA.... diz que sabe quem é o 
cara, que é o mesmo que ele tava falando... RANIERI.... diz que essa nota não 
serve, pois ele não pode mostrar essa nota, que ele mostrou e o cara disse 
"Ranieri, essa nota você não pode mostrar; você tem que arrumar uma nota 
que esteja dentro do prazo de validade, pelo menos que não deram baixa, pra 
pelo menos poder apresentar, caso contrário perderá a madeira"... PAÇOCA.... 
pergunta como vai arrumar, pois as únicas que ele emitiu pra ele já saiu fora 
do estado. RANIERI.... diz que a de 10 m ainda está dentro de Belém, que esta 
ele apresentou. Dá pra segurar, mas só são 10 metros. Diz que vai falar com 
"IRINEU" pra ver se ele tem mais alguma ali.  Diz que isso é um problema 
sério.  Que  vai  perder  a  madeira.  PAÇOCA....  pergunta  quantos  metros. 
RANIERI.... diz que são 50 metros. PAÇOCA.... diz "meu deus do céu"... e eu com 
a madeira na pasta... HNI diz que o problema é que eles começam a serrar... 
diz que se tivesse pedido pra ele fazer segunda -feira, tava tranquilo. Viu a 
nota que ele emitiu as 10:50 de segunda. Diz que eles filmaram e tiraram foto 
da madeira.  Diz que não tem como mexer na madeira. Diz que a bronca foi 
toda por causa de uma balsa que veio carregada de ipê do AM do Audy que 
passou em Óbidos e a PF mandou parar e não pararam. E então a Polícia 
Federal aqui em Santarém pegou o Ibama e foi lá PAÇOCA.... diz que então foi 
isso. Pergunta se o povo não deixa tirar a madeira de lá, pelo menos uma parte. 
RANIERI.... diz que não, que dai é pior. Diz que precisa de uma nota que não 
tivesse sido dado baixa da GF. PAÇOCA.... diz que desde o dia que carregou pro 
RANIERI não carregou mais nada pra cá, só pro Mato grosso, e pros outros 
estados. RANIERI.... diz que vai falar com IRINEU pra ver se ele tem uma nota 
que pode dar uma baixa. Diz que o problema nem é tanto a dele, mas de um 
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rapaz que tá com 160 m sem nota. PAÇOCA.... diz que é do amigo dele, que ele 
ta desesperado porque tá com 160 metros descobertos, perguntando se tem 
nota pra arrumar. PAÇOCA diz que se tivesse ele arranjaria, mas não tem... 
RANIERI...concorda. PAÇOCA....diz que vai da uma olhada pra vê se ajuda, mas 
que não conhece ninguém pra fazer isso. RANIERI diz que precisaria arrumar 
pelo menos uma a mais, já ajudaria...

Código:  929485  
Data:  13/02/2015 Hora:  11:40:12 Duração:  00:11:49  
Alvo:  RANIERI_2_PAÇOCA  Fone  Alvo:  93991483717 Fone  Contato:  
Interlocutores:  RANIERI  X  HNI  -  MADEIRA  EXPORTAÇÃO  
Arquivo:  20150213114012129.wav  
Degravação: HNI reclama que RANIERI já trocou de número... RANIERI diz que 
tem aquele  número  mas  de  vez  em quando  tem que  trocar,  pois  aqui  o 
negócio é perigoso...um dia desses perdeu duas carretas de madeira e então 
ficou com medo...HNI diz "perdeu, foi?"...  RANIERI passa a contar como foi: 
"perdi, cara, duas carretas lá na balsa... é aquele negócio da gente se apressar 
e as coisas dão errado... desci a madeira, e tinha feito a oferto e o cara tava 
fazendo a nota... e na hora que tava fazendo a nota, o IBAMA chegou lá... aí 
prendeu a madeira e não adianta nem correr atrás porque é besteira...aí troquei 
de telefone porque os caras andaram fazendo um monte de pergunta... e aí a 
gente  tem  que  evitar  um  bocado  de  coisa,  ne´..."...  HNI  diz  "eu  sei..."... 
RANIEERI  pergunta  como  HNI  está...  os  dois  passam  a  conversar  sobre 
mercado pecuário, sobre aumento de preços de combustível, etc... [...]

Código:  930595  
Data:  14/02/2015 Hora:  10:20:41 Duração:  00:10:32  
Alvo:  RANIERI_PAÇOCA  Fone  Alvo:  93991733263 Fone  Contato:  
Interlocutores:  RANIERI  X  HNI  X  CASSIANO-  PERDEU  MADEIRA  NO  PORTO
Arquivo:  20150214102041125.wav  
Degravação: RANIERI explica que o problema é que a madeira (jatobá) já está 
serrada desde o início do ano, mas dia 15 a serraria do cara parou, mas ele 
não estava serrando lá e ninguém falou nada..e quando ele foi mexer nesse 
jatobá, teve uma fiscalização e após emitir a nota é que o rapaz falou que não 
poderia movimentar pois havia sido tirado foto da madeira e etc... Então agora 
ele quer tentar serrar novamente pra poder mandar...  mas às vezes passa 
mais de uma semana com a serraria quebrada... os dois passam a conversar 
sobre esta carga de madeira, sobre o aborrecimento do cliente final, validade 
da nota fiscal e etc... Aos 4:30min, aproximadamente RANIERI passa a falar 
com CASSIANO. eles passam a falar sobre madeira de exportação... RANIERI 
comenta a perda da carga de madeira no porto da balsa...pois ele levou a 
madeira, tinha feito as ofertas, mas a nota não estava pronta e o IBAMA chegou 
lá e ele perdeu a madeira. 

As interceptações denotam que os envolvidos deixaram, por descuido, de 
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providenciar  previamente a documentação necessária  para “esquentar”  a madeira 
irregular.  Após o ocorrido,  tentaram criar mecanismos para ludibriar a fiscalização, 
mas lograram êxito em obter  apenas uma GF de 10 m³,  que já fora apresentada 
anteriormente, em relação a outra carga.

Com efeito, evidencia-se que madeira era atribuída a RANIERI, sendo este 
o responsável pelo seu depósito e transporte. Em seu interrogatório,  o próprio réu 
reconheceu que a madeira seria sua. O acusado Paulo de Oliveira, responsável pela 
transportadora da carga, em seu interrogatório judicial, também afirmou que Ranieri 
se apresentou como proprietário carga.

Quanto a Paulo Sérgio da Silva, não está comprovada a prática de crime. 
Como exposto, a carga pertencia a Ranieri. O papel de Paulo Sérgio, no caso, seria 
apenas apresentar documentação (forjada) para dar aparência de legalidade à carga. 
Porém, as interceptações telefônicas revelam apenas atos de preparação e não de 
execução, que não são puníveis na esfera criminal, já que este acusado não chegou a 
inserir dados falsos no Sisflora e não forneceu documentação com dados inverídicos 
para acobertar a carga. Da mesma forma, sem inserção de dados falsos, Ranieri não 
pode ser responsabilizado pelo crime do art. 299 do Código Penal.

Quanto  a   PAULO  DE  OLIVEIRA  ALMEIDA  JUNIOR,  o  próprio  MPF,  em 
alegações finais, considerou não estar demonstrado o dolo na sua conduta, pois não 
tinha conhecimento da ilegalidade da carga e o engendro adotado para “esquentá-la”.

Ranieri responde, assim, pelo crime do art.  46 da Lei n. 9.605/1998, por 
transportar e manter em depósito madeira sem cobertura documental.

Também deve ser responsabilizado pela prática do crime de receptação 
(art.  180,  §1º,  do  Código  Penal),  por  transportar  e  manter  em  depósito  produto 
decorrente da prática de crime.

A ausência de documentação que comprove a origem regular da madeira 
permite  concluir  que  esta  é  produto  de  crime,  já  que fora  objeto  de extração ou 
exploração irregular, nos termos do art. 50-A da Lei n. 9.605/1998:

Art.  50-A.  Desmatar,  explorar  economicamente  ou  degradar  floresta,  
plantada  ou  nativa,  em terras  de  domínio  público  ou  devolutas,  sem  
autorização do órgão competente:      (Incluído pela Lei nº 11.284, de  
2006)

Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.

É  certo  que  todas  as  atividades  humanas  trazem  impactos  ao  meio 
ambiente,  principalmente  aquelas  tenham  significativo  retorno  econômico.  Desta 
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feita,  a  compatibilização  das  atividades  econômicas  com  a  preservação  do  meio 
ambiente  redunda  no  princípio  do  desenvolvimento  sustentável,  cujo  corolário  é 
realização de um procedimento administrativo na qual são avaliados os impactos ao 
meio ambiente em cotejo com os proveitos advindos da atividade econômica.

Com  efeito,  desde  que  submetidas  ao  competente  processo  de 
licenciamento ambiental, as atividades que geram interferências no meio ambiente 
são consideradas lícitas, na forma do art. 225, IV, da Constituição, (o qual estabelece, 
como exigência, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental), e do 
art. 10 da Lei n. 6.938/1981 (“a construção, instalação, ampliação e funcionamento de  
estabelecimentos  e  atividades  utilizadores  de  recursos  ambientais,  efetiva  ou  
potencialmente poluidores ou capazes,  sob qualquer forma, de causar degradação  
ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental”).

Nestes termos, ainda que ocorrida intervenção no meio ambiente, com 
ocorrência  de  impactos  negativos,  esta  será  lícita  caso  existente  a  prévia 
concordância  estatal,  consubstanciada  em  licenciamento  e  caso  os  resultados 
esperados estejam de acordo com previsto neste procedimento. No caso de supressão 
de vegetação, usualmente o licenciamento se consubstancia em aprovação de Plano de 
Manejo Florestal  Sustentável  (PMFS) ou em expedição de Autorização de Supressão 
Vegetal (ASV).

No caso dos autos, não restou evidenciada a origem regular da madeira, 
indicando que esta é objeto de crime, relativo ao art. 50-A da Lei n. 9.605/1998, acima 
transcrito.  Assim,  ao transportar  e ter em depósito  madeira nestas circunstâncias, 
pratica o réu o crime de receptação qualificada.

Imputa-se ao acusado ainda o crime do art. 304 do Código Penal (uso de 
documento falso).

Não está evidenciada a prática deste crime. Ainda que o acusado tenha 
apresentado à fiscalização a GF 371, que teria acobertado o transporte de outra carga, 
não está comprovado que este documento, em si, seria falso, mas apenas não teria 
pertinência com o produto depositado no momento da fiscalização.  Assim,  não há 
incidência deste tipo penal.

Imputa-se ainda a prática do crime do art. 69 da Lei n. 9.605/1998 (obstar 
a ação fiscalizadora do Poder Público).
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A materialidade e autoria estão demonstradas.

Conforme relatório elaborado pelo IBAMA, RANIERI apresentou a GF371, 
para dar aparência de legalidade a parte da carga. Porém, o documento já teria sido 
utilizado para viabilizar outro transporte de madeira (tendo como destinatária Porto 
Real Madeira Ltda, sendo que madeira fora recebida no Sisflora em 26/01/2015).

Assim,  ao  apresentar  documento  que  não  tinha  pertinência  com  o 
produto objeto da fiscalização, o réu, de fato, tentou obstar o exercício da atividade 
fiscalizatória em questões ambientais, incorrendo no crime em questão.

O réu alega que não teria apresentado o documento. Porém, os áudios 
acima transcritos revelam o contrário, em especial o de número 905728, na qual há 
menção  expressa,  em  diálogo  havido  com  o  acusado,  a  documento  que  daria 
cobertura a apenas 10m³de madeira.

Quanto ao primeiro fato, sintetizando, conclui-se pela:

- Absolvição de PAULO SÉRGIO DA SILVA e PAULO DE ALMEIDA OLIVEIRA 
JUNIOR, quanto a todos os crimes imputados;

- Condenação de RANIERI GONÇALVES TERRA pela prática dos crimes do 
arts. 46 e 69 da Lei n. 9.605/1998 e art. 180, §1º do Código Penal e absolvição quanto 
ao crime do art. 304 do Código Penal.

Quanto ao crime do art.  46 da Lei  n.  9.605/1998, operada prescrição, 
consoante fundamentação retro.

Destaco  que  não  ocorre  a  consunção  ou  absorção  entre  os  crimes 
ambientais  e  o  crime  de  receptação,  em vista  da  diversidade  dos  bens  jurídicos 
tutelados por cada um:

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  CRIME AMBIENTAL E  RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.  
ABSORÇÃO DO DELITO DO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/1998  
PELO  CRIME  DO  ART.  180,  §  1º  DO  CÓDIGO  PENAL.  INAPLICABILIDADE  DO  
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Não configurada a hipótese  
de absorção do crime do art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98 pelo delito  
do art. 180, § 1º do CP, as penas devem ser aplicadas separadamente, ou seja,  
para cada crime, aplica-se a pena a ele correspondente. 2. O falso não se exaure  
no comércio irregular de madeira, considerando que, pela correta aplicação do  
princípio da consunção, o crime mais leve deve servir como fase preparatória ou  
de execução do crime mais grave, e não o contrário como no caso. 3. Apelação  
provida (ACR  0004478-84.2004.4.01.3900,  JUIZ  FEDERAL  PABLO  ZUNIGA 
DOURADO, TRF1 - QUARTA TURMA, e-DJF1 10/11/2015 PAG 1226.)
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2º fato - Apreensão de 251,755m³ de madeira em janeiro de 2015

Diz a denúncia que, na mesma operação de fiscalização relativa ao fato 
anterior,  houve apreensão de 251,755m³ de madeira maçaranduba,  desprovida de 
guia de produto florestal, sendo lavrado o auto de infração 9075898-E em face de I. L. 
VIANA (IDELCIDE LOPES VIANA).

No contexto da fiscalização, relata que foram apresentados documentos 
emitidos por I. L. VIANA, para tentar ludibriá-la: GF 195, emitida às 13h11min, embora 
a  fiscalização tivesse iniciado às 11h30min;  GFs 192,  193,  194 e  195,  relativas  a 
125,13m³, relativos a créditos recebidos de MAED INDÚSTRIA E COMÉRCIO, que seria 
uma empresa fantasma; em 21/01/2015, o responsável por A. J. VALENTE apresentou 
as GFs 1723, 1724, 1728, 1729 e 1730 e respectivas notas fiscais para acobertar a 
totalidade  da  madeira,  mas  os  créditos  respectivos  foram  recebidos  de  LOCH 
COMERCIAL ME. Porém, as GFs seriam falsas,  pois  não constavam do Sisflora e  a 
emissora dos créditos estaria com o CEPROF suspenso.

Quanto  à  autoria,  em  suma,  a  denúncia  alega  que  os  responsáveis 
diretos pela carga seriam IDELCIDE (Baixinho) e ENILSON (Negão); Charles participaria 
das  atividades  de  I.  L.  VIANA,  utilizada  para  emissão  dos  documentos  falsos,  e 
também teria orientado Enilson e Idelcide quanto ao que dizer perante a autoridade 
policial;  Charles,  Danilo  e  Baixinho  teriam  relações  com  finalidade  de  negociar 
madeira  clandestina;  Danilo  agiria  em  nome  de  André  Suleiman,  de  quem  seria 
subordinado. Por fim, Paulo Almeida seria responsável pela transportadora na qual a 
madeira teria sido encontrada.

A materialidade está evidenciada pelo  auto de infração 9075898-E e 
respectivo  relatório  de  fiscalização.  Está  consignado,  nos  atos  do  IBAMA,  que  foi 
localizada, em fiscalização realizada no dia 15/01/2015, 251,755m³ de madeira, no 
“Porto da Samal”, desacompanhada da licença ambiental respectiva.

Registra-se ainda que foram adotadas sucessivas providências para dar 
ares de legalidade à madeira localizada e apreendida.

Primeiro,  foi  apresentada  a  GF  195,  emitida  às  13h11min.  Porém,  o 
documento não poderia acobertar o transporte, pois a fiscalização teve início em às 
11h30min, ou seja, antes da emissão, e a GF deveria acompanhar a madeira desde a 
saída do estabelecimento de origem.

Após,  foram apresentadas  as  GFs  192,  193,  194  e  195,  referentes  a 
125,13m³. Porém, constatou-se que os documentos foram expedidos mediante dados 
eletrônicos  falsos,  pois,  para  sua  emissão,  foram  utilizados  créditos  florestais 
recebidos de MAED INDÚSTRIA E COMÉRCIO, que seria uma empresa fantasma.

Em  um  terceiro  momento,   em  21/01/2015,  o  responsável  por  A.  J. 
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VALENTE  apresentou  as  GFs  1723,  1724,  1728,  1729 e  1730  e  respectivas  notas 
fiscais  para  acobertar  a  totalidade  da  madeira.  Os  créditos  respectivos  foram 
recebidos de LOCH COMERCIAL ME. Concluiu-se também que as GFs seriam falsas, 
pois  não  constavam do Sisflora  e  a  emissora  dos  créditos  estaria  com o CEPROF 
suspenso.

Tais  elementos,  como  expostos,  demonstram  a  materialidade  dos 
seguintes crimes:

- art. 46 da Lei n. 9.605/1998, pelo transporte e depósito de madeira, 
sem licença ambiental da autoridade competente;

-  art.  69  da  Lei  n.  9.605/1998,  pela  apresentação  de  documentação 
forjada à autoridade ambiental, com o intento de se obstar a atividade fiscalizatória do 
órgão;

- art. 180, §1º, do Código Penal, pois o transporte e depósito de madeira, 
sem  licença  válida,  indica  sua  origem  ilegal  (produto  de  crime),  consoante 
fundamentação  já  exposta  no  momento  da  análise  relativa  ao  primeiro  fato  da 
denúncia;

-  art.  299 e/ou  304 do Código Penal,  pela  elaboração e  utilização de 
documento eletrônico que continha dados falsos, elaborados com a finalidade de dar 
aparência de legalidade à carga.

Quanto à autoria, considero-a demonstrada em parte, apenas em relação 
aos acusados IDELCIDE (Baixinho), ENILSON (Negão), DANILO e ANDRÉ, mas não em 
relação a CHARLES e PAULO ALMEIDA, conforme passo a expor.

BAIXINHO (Idelcide Lopes Viana) assumiu ser o titular de I. L. VIANA, que 
funciona em um lote de Projeto de Assentamento MOJU (área da União, indicando a 
ilegalidade da madeira extraída no local).  Em seu depoimento (fls.  288/289 do IPL 
30/15), informou que a madeira apreendida foi levada por “NEGÃO” (ENILSON) para 
sua serraria, no PA MOJU. Após realização do trabalho de serragem, a madeira teria 
sido removida por este sujeito, quem estaria responsável pelo produto.

Da mesma forma, a testemunha MARIA JULIA, policial que participou da 
investigação dos fatos (fl. 2177), declarou que PAULO, que seria o representante da 
transportadora atuante no porto em que ocorrida apreensão, declarou que a madeira 
seria de ENILSON. O próprio PAULO, nos interrogatórios policial e judicial, ratificou que 
ENILSON era o responsável pela carga.

ENILSON, por sua vez, em interrogatório judicial, confessou em parte a 
responsabilidade pelo ilícito, alegando que de fato teria comprado 125m³ de madeira 
perante I. L. VIANA.
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As interceptações telefônicas realizadas na fase investigada evidenciam 
que DANILO era também o real proprietário da madeira apreendida na ocasião. Extrai-
se  esta  conclusão  do  registro  de  número  939116,  na  qual  DANILO  revela  a  seu 
interlocutor que parte da madeira, apreendida no porto da Samal, seria sua.

Também  a  interceptação  980260,  relativo  a  diálogo  entre  Danilo  e 
Idelcide, revela que o primeiro teria intermediado a contratação de advogado para 
acompanhamento do segundo em interrogatório referente à apreensão.

Porém, no interrogatório policial, ao ser inquirido sobre quem seria o real 
proprietário da madeira apreendida, IDELCIDE revelou que seriam ANDRÉ e DANILO, 
razão pela qual estes teriam custeado advogado para acompanhar o caso perante o 
IBAMA e a Polícia Federal.

Assim, tais elementos deixam claro o envolvimento de DANILO com os 
fatos, pois em diálogo interceptado assumiu a responsabilidade pela carga; também 
se comprometeu a providenciar assistência jurídica a Idelcide, responsável direto pelo 
episódio.

Quanto a ANDRÉ, além da informação prestada por IDELCIDE, verifica-se 
no Relatório de Telemática n. 02/2015 (fl. 1473, autos 4713-93.2014.4.01.3902), que 
Danilo enviou um e-mail a este, contendo uma prestação de contas relativa ao período 
de 13/12/2014 a 27/03/2015, indicando a relação entre estes no ramo madeireiro e 
ratificando  a  sua  atuação  em conjunto,  tal  como informado  por  Idelcides  em seu 
interrogatório.

Quanto a Charles, porém, não está evidenciada a autoria delitiva. O MPF, 
na  denúncia  e  seus  memoriais,  descreve  vários  diálogos  interceptados  que 
denotariam uma atuação conjunta com os demais réus no comércio madeireiro. De 
mais  relevante  para  o  fato  em  análise,  a  interceptação  932499,  extrai-se  que 
CHARLES teria orientado a IDELCIDE sobre o que seria dito perante o IBAMA, acerca do 
fato em questão.

Porém, este simples diálogo não revela concretamente que Charles teria 
envolvimento concreto com o episódio,  pois o  simples aconselhamento,  ainda que 
sobre a defesa quanto a fatos ilícitos, não permite concluir que houve participação 
efetiva deste acusado na execução dos crimes. 

Igualmente,  os  demais  argumentos  utilizados  pelo  MPF  indicam  que 
CHARLES atuaria intensamente com os demais acusados na comercialização ilegal de 
madeira. Embora possa se chegar a tal conclusão pelos diálogos interceptados, destes 
não foi possível inferir que as negociações se referiam exatamente à apreensão de 
madeira no porto da Samal (fato concreto imputado na denúncia), não sendo possível 
a responsabilização penal por fatos abstratos. Ainda que os elementos coligidos pelo 
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MPF de fato indiquem o relacionamento entre estes réus no ramo madeireiro, estes 
não permitem presumir qualquer envolvimento direto com a madeira apreendida. No 
âmbito  criminal,  não  é  possível  a  responsabilização  por  presunção;  para  uma 
condenação, é necessária prova acima de dúvida razoável. A denúncia e os memorias 
do MPF não respondem a uma questão basilar que embasaria a condenação: de que 
forma este acusado, concretamente, estaria envolvido com a madeira apreendida? As 
simples alegações de que atuariam em conjunto no ramo madeireiro e que teriam 
relações com I L VIANA não são suficientes para tanto.

Por fim, quanto a PAULO ALMEIDA, o próprio MPF requer sua absolvição, 
por ausência de dolo na conduta,  pois este não teria ciência dos ilícitos,  já atuou 
apenas  com base  na  documentação  que  fora  repassada  por  terceiros,  não  tendo 
ciência efetiva da ilegalidade da origem da madeira e da falsidade da documentação.

Assim, pelo exposto acima:

-  ENILSON,  como envolvido  na  negociação  e  no  transporte  da  carga, 
cometeu os crimes do art. 46 da Lei n. 9.605/1998 e art. 180, §1º do Código Penal; por 
ter apresentado documentação falsa para dar ares de legalidade à carga, deve ser 
responsabilizado pelos crimes do art. 69 da Lei n. 9.605/1998 e art. 304 c/c art. 299 do 
Código Penal.

- IDELCIDE e DANILO eram os operadores de I. L. VIANA. Comercializaram 
a madeira extraída ilegalmente, razão pela qual praticaram pelos crimes do art. 46 da 
Lei  n.  9.605/1998  e  art.  180,  §1º  do  Código  Penal;  também  elaboraram  a 
documentação utilizada na tentativa de “esquentar” a madeira, cometendo o crime do 
art. 299 do Código Penal. Considerando que tinham ciência da finalidade da utilização 
da documentação forjada (obstar  a  fiscalização do IBAMA),  também cometeram o 
crime do art. 69 da Lei n. 9.605/1999.

-  ANDRÉ,  como apurado,  era  proprietário  da madeira  apreendida,  em 
atuação conjunta com ENILSON e DANILO. Cometeu, assim, os crimes do art.  art. 46 
da Lei n. 9.605/1998 e art. 180, §1º do Código Penal. Porém, os elementos coligidos 
não  permitem  inferir,  de  forma  segura,  que  atuou  concretamente  para  forjar  e 
apresentar  os  documentos  falsos,  razão pela  qual  absolve-se  quanto  à  imputação 
relativa à prática dos crimes art. 69 da Lei n. 9.605/1998 e art. 304 c/c art. 299 do 
Código Penal.

Quanto ao crime do art.  46 da Lei  n.  9.605/1998, operada prescrição, 
consoante fundamentação retro.

3º fato – Apreensão de 8,250m³ de madeira sem cobertura por GF

Imputa-se a PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA JUNIOR a prática dos crimes do 
art.  46  da  Lei  n.  9.605/1998  e  art.  180,  §1º,  do  Código  Penal,  pois  este,  como 
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administrador de A. J.  VALENTE, teria recebido e mantido em depósito 8,250m³ de 
madeira sem qualquer cobertura documental. O fato também teria sido constatado 
em 15/01/2015, em fiscalização realizada no porto da Samal.

A  imputação  baseia-se  também  em  auto  de  infração  e  relatório  de 
fiscalização elaborados pelo IBAMA.

Neste caso, não prevalecem a conclusão administrativa e a imputação 
contida na denúncia.

Com efeito, o acusado, quanto a este fato, nega responsabilidade pela 
madeira apreendida, aduzindo que esta não estava sob posse sua ou da firma que 
representava.

De fato, a prova testemunhal produzida nos autos revelou que o local no 
qual a madeira esta depositada (Porto da Samal) é área de uso comum por várias 
transportadoras. Nesse sentido, o depoimento de João Bosco Oliveira de Almeida, o 
qual, ouvido como informante, declarou que  no local não há controle de entrada e 
saída de mercadorias; o porto seria semelhante a área pública, pois quem precisasse 
despachar mercadorias deixaria os bens na localidade, armazenados, em local que 
estivesse disponível.

O relatório de fiscalização (fls. 106-114 do IPL 30/2015) descreve o fato 
de forma sucinta, mas não aponta de forma clara os elementos indicativos de que a 
madeira estava sob posse ou responsabilidade da firma administrada pelo réu.

Assim, sem elementos concretos de autoria, a absolvição se impõe.

4º fato – Execução do PMFS da POLPAS DO BAIXO AMAZONAS LTDA

A  denúncia  sustenta  que  ANDRÉ  LUIS  DA  SILVA  SULEIMAN,  DANILO 
CAMPOS CARDOSO, ENILSON ALCÂNTARA PEREIRA (NEGÃO), ELOY LUIZ VACCARO e 
POLPAS DO BAIXO AMAZONAS LTDA  teriam inseridos dados falsos em documento 
público  do  SISFLORA,  para  movimentação  fraudulenta  de  3.545,35m³  de  créditos 
florestais do empreendimento POLPAS DO BAIXO AMAZONAS.

Em síntese,  relata  que o PMFS respectivo,  situado na Fazenda Limão, 
Cruzeirão, Gleba Erepecuru, em Óbidos, teria realizado a venda de créditos florestais 
fraudulentos,  mediante  operações  fictícias.  Sintetiza  quais  seriam  as  fraudes: 
transporte de madeira em período de tempo impossível de ser realizado ou mediante 
utilização  de  veículos  inapropriados;  rotas  que  contrariam  o  fluxo  normal  de 
comercialização de produtos florestais, que geralmente saem das regiões produtoras 
em direção aos centros consumidores.

A denúncia consigna que suas conclusões se baseiam no Laudo de Perícia 
Criminal  n.  063/2015-UTEC/DPF/SNM/PA  e  em  relatório  de  fiscalização  do  IBAMA, 
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resultante de inspeção realizada em 20 e 21/04/2019.

Quanto à realização de transporte em período de tempo impossível de 
ser realizado, relata que houve transferência de créditos para a MADEIREIRA JAO LTDA, 
estabelecida em Uruará, sendo que a carga foi recebida pelo destinatário, no sistema, 
em menos de 28h. Há registro de GF recebida em apenas 3 horas. A fraude envolveria  
1.440,61m³ de madeira.

O mesmo teria ocorrido com relação à Madeireira Aracruz Ltda, situada 
em Tailândia-PA, quanto ao transporte de 353,59m³ de madeira, pois entre a emissão 
das  GFs  e  seu  recebimento  no sistema teria  transcorrido  menos  de  72  horas.  As 
primeiras GFs teriam sido recebidas em 6 horas.

Quanto  à  simultaneidade  na utilização de veículos  para  realização de 
transportes diversos, o fato teria envolvido os veículos de placas MVR-8090, OFJ-9021, 
FFI-1556,  HWG-2543,  CPN-8010,  OBU-0050,  DAH-3420,  OQG-4070,  DBM-9684,  EJY-
5149,  informados  nas  GFs  emitidas  pelo  empreendimento  POLPAS  DO  BAIXO 
AMAZONAS. Relata que os mesmos veículos foram informadas em outras GFs, cujo 
recebimento foi realizado pelas empresas destinatárias no mesmo dia em que teria 
ocorrido o transporte de interesse do empreendimento POLPAS.

Relata ainda que, em algumas GFs, não houve informação de qual balsa 
realizaria o transporte no trecho fluvial do trajeto.

Por fim, consignou, que foram informadas, nas GFs, placas de veículos 
que não teriam aptidão para realizar o transporte de madeira: AFE-5412, relativa a um 
Fusca 1981/1981; MDW-6338, relativa a uma motoneta; 

Nas alegações finais, acrescentou referência às seguintes placas: OBV-
0050, motocicleta Honda CG 125 Fan 2011/2012; NOS-6025, motocicleta HONDA CB 
300R 2010/2011; e OGC-4070, veículo VW/AMAROK 2011/2012.

Em seguida,  discorre  o  MPF  sobre  as  relações  entre  os  envolvidos  e 
atuação de cada um no suposto esquema de comercialização de créditos florestais.

Em que pese a longa exposição do MPF, na denúncia e nas alegações 
finais, os elementos coligidos não comprovam a materialidade dos crimes imputados 
aos acusados. Tratam-se de meros indícios, decorrentes de ilações e conjecturas, que 
não são suficientes para um decreto condenatório no âmbito criminal.

Embora os fatos possam levar uma responsabilização no âmbito cível, em 
vista da possibilidade de responsabilização objetiva e da inversão do ônus da prova, 
na esfera penal há necessidade de prova cabal do ocorrido. Afinal, para condenação 
penal, há necessária a apresentação de elementos de prova que levem a conclusões 
que estejam acima de qualquer dúvida razoável, o que não ocorre no presente caso.
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Analiso cada argumento apresentado pelo MPF.

Em primeiro  lugar,  alega-se  que  o  sistema informatizado de  controle, 
SISFLORA, registrou a emissão de Guias Florestais, pelo empreendimento da POLPAS 
DO BAIXO AMAZONAS, e respectivo recebimento pelo destinatária, em intervalos de 
tempo que seriam insuficientes para o transporte da madeira respectiva.

A constatação teria relação com MADEIREIRA JAO LTDA, estabelecida em 
Uruará,  sendo  registrados,  entre  o  emissão  e  o  recebimento,  menos  de  48h;  em 
algumas guias,  o intervalo de tempo foi  de 3h.  Também o fato ocorreu quanto às 
transações com a MADEIREIRA ARACRUZ,  situada em Tailândia-PA,  com emissão e 
recebimento em menos de 72h; alguns dos transportes teriam ocorrido em 6h.

Inicialmente,  destaco que,  embora os prazos de 3h e 6h se mostrem 
realmente  impraticáveis,  nem o  IBAMA tampouco  o  MPF,  no  relatório  e  em suas 
manifestações, não indicam que o prazo real factível para realização do transporte. O 
relatório do IBAMA, embora repleto de tabelas, contém pouca fundamentação e não 
relata detalhadamente suas conclusões.

Em segundo lugar, a defesa de ANDRÉ SULEIMAN sustenta que, após a 
emissão da GF,  não há qualquer ingerência do respectivo emissor  sobre o ato de 
recebimento,  que  fica  a  cargo  do  respectivo,  destinatário,  no  sistema  SISFLORA. 
Sustenta, assim, possibilidade de recebimento antecipado.

Como  exposto,  para  condenação  penal,  exige-se  prova  que  leve  à 
conclusão que esteja acima de dúvida razoável;  a tese levantada é factível  e não 
permite que a hipótese levantada pelo IBAMA e pelo MPF seja confirmada com grau de 
certeza. Inclusive tal possibilidade foi aventada por testemunha ouvida por este Juízo,  
na fase instrutória (HILDEMBERG, servidor do IBAMA), o qual confirmou a possibilidade 
de recebimento antecipado, quando a mercadoria ainda estivesse em transporte.

A emissão de GF e o eu recebimento, em seu período de tempo reduzido, 
é, de fato, forte indício de irregularidade. Mas trata-se apenas disto: indício, o que 
deveria ser robustecido com outras provas, a fim de se chegar a uma convicção com 
grau de certeza. Em se tratando de alegação de mera venda de créditos florestais, as 
irregularidades  seriam  facilmente  constatáveis  caso  o  IBAMA  promovesse  o 
levantamento,  in  loco,  no local  da extração,  das árvores efetivamente exploradas, 
para verificação se estas foram de fato comercializadas ou se a transação foi fictícia.

Ainda quanto a esta circunstância, alegou o MPF que outro indicativo da 
fraude  seria  a  ausência  de  informação,  nas  GFs,  das  embarcações  (balsas)  que 
realizaram o trajeto fluvial do transporte. Porém, a própria denúncia esclarece que ato 
normativo  da  Secretaria  Estadual  do  Meio  Ambiente  do  Pará  permite  tal  prática, 
havendo possibilidade de emissão das GFs com tal dado em branco, para posterior 
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preenchimento manual (art. 25, parágrafo único da IN 1/2008 – fls. 39-v e 40). Assim, 
tendo os envolvidos agido em conformidade com o regulamento então vigente, não se 
sustenta a alegação de que isto indicaria a prática de crime.

Em  seguida,  alega-se  que  diversos  veículos  foram  informados,  em 
simultaneidade  de  datas,  em  relação  a  transportes  que  envolveriam  o 
empreendimento POLPAS DO BAIXO DO AMAZONAS e outros negociantes de madeira, 
indicando a suposta comercialização fictícia de créditos florestais.

Mais  uma  vez,  embora  seja  indício  de  fraude,  não  foram  produzidas 
provas suficientes para ratificá-lo.

O relatório e o MPF aduzem que os veículos com placas  MVR-8090, OFJ-
9021, FFI-1556, HWG-2543, CPN-8010, OBU-0050, DAH-3420, OQG-4070, DBM-9684, 
EJY-5149  foram utilizados  para  acobertar,  simultaneamente,  transportes  realizados 
em trajetos diversos,  considerando que este fator indicativo de que as GFs foram 
utilizadas para “esquentar” madeira extraída ilegalmente.

Entretanto,  para  ratificação  da  fraude,  o  relatório  do  IBAMA  deveria 
indicar,  fundamentadamente,  os  motivos  pelos  quais  as  transações  envolvendo  o 
empreendimento POLPAS DO BAIXO AMAZONAS seriam ilegítimos e, ao reverso, os 
transportes  relacionados  a  outros  empresários  seriam  regulares.  Afinal,  no  plano 
hipotético,  plenamente  possível  que  as  transações  da  POLPAS  sejam  regulares, 
enquanto as demais seriam ilegítimas.

No  caso,  a  ausência  de  exposição  fundamentada  leva  à  dúvida; 
inexistindo grau de certeza, inviável a condenação na esfera criminal.

Por fim, o relatório e o MPF indicam que, em relação a algumas GFs, 
houve informação de que seriam utilizados veículos incapazes de realizar transporte 
de madeira: placas  AFE-5412, relativa a um Fusca 1981/1981; MDW-6338, relativa a 
uma motoneta.

O  relatório  do  IBAMA  foi  analisado  no  estágio  inicial  da  fiscalização 
ambiental, sem prévia submissão ao contraditório. Em alegações finais, o réu André 
Suleiman evidenciou a possibilidade de ocorrência de erros materiais na digitação das 
placas, apresentando informações relativas a veículos que poderiam ter realizado o 
transporte,  estes  com capacidade  para  transporte  de  carga,  sendo  que  as  placas 
respectivas pouco diferem das informadas nas GFs questionadas:

Placa considerada irregular Placa indicada pela defesa Veículo

AFE-5412 AFE-5419 (fl. 3356) REBOQUE RANDON

MDW-6338 MWD-6338 (fl. 3358) M. BENZ 2428
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Em alegações finais,  o MPF apontou que foram informadas,  como não 
compatíveis com o transporte de carga, os veículos de placas OBV-0050 e OGQ-4070.

No relatório elaborado pelo IBAMA, tais placas são listadas em algumas 
transações. Entrementes, analisando detidamente o quadro elaborado pelo IBAMA, na 
qual são consignadas as placas informadas nas GFs tidas como irregulares (fls.38-44 
destes autos),  verifica-se que,  no mesmo documento,  há menção aos  veículos de 
placas OBU-0050 e OQG-4070 (erro  de uma letra e inversão de apenas duas letras, 
respectivamente), ratificando a possibilidade de erro de digital.

O réu André Suleiman evidencia que os veículos, com placas corretas, 
são compatíveis com o transporte de madeira (caminhões M. Benz Axor 33446X4 e 
IVECO Stralis 800S48TZ – fls. 3359 e 3360).

O erro material não possibilita sequer a responsabilização do âmbito civil 
ou administrativo, conforme precedente abaixo:

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. IBAMA. AUTO 
DE INFRAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA GUIA FLORESTAL. INSERÇÃO DE  
INFORMAÇÕES FALSAS EM SISTEMA OFICIAL. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO. NULIDADE  
DA  AUTUAÇÃO.  SENTENÇA  MANTIDA.  DESPROVIMENTO.  1.  Lavrado  auto  de 
infração  pelo  IBAMA  pela  suposta  conduta,  da  empresa  autora  da  ação,  de  
apresentar informações enganosas no sistema oficial de controle de produtos e  
subprodutos florestais.  2. Atenção dada a particularidade fática apresentada na 
hipótese, não foi evidenciada a intenção em ludibriar a fiscalização ambiental por  
meio de dados falaciosos,  ao que foi  constatada a presença de mero erro no  
preenchimento da guia florestal referente a indicação do veículo transportador -  
cuja informação encontrava-se correta na nota fiscal que a acompanhava-, além 
da  existência  real  da  transação.  3.  Ausência  de  configuração  da  infração 
administrativa.  4.  Manutenção  da  sentença.  5.Remessa  oficial  e  apelação,  
conhecidas e desprovidas. (AC 0002338-85.2015.4.01.3902, DESEMBARGADOR 
FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES,  TRF1 -  SEXTA TURMA,  e-DJF1 09/10/2017 
PAG.)

Assim, com maior razão, não há possibilidade de responsabilização no 
âmbito criminal,  quando não comprovada cabalmente a fraude, a fim de afastar a 
ocorrência  de  erro  material,  razão  pela  qual  a  materialidade  do  fato  não  está 
evidenciada.

Quanto aos fatos aduzidos quanto ao quarto fato constante da denúncia, 
a  prova  produzida  é  meramente  indiciária,  não  sendo  hábil  a  ensejar  uma 
condenação; sem prova da materialidade, a absolvição é medida imperativa.

5º fato – Pagamento de vantagem indevida a servidores públicos do INCRA
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O quinto  fato referido  na  denúncia  é  relativo  à  corrupção  do agente 
público LUIS BACELAR GUERREIRO JUNIOR, intermediada por CHARLES PIRES, que teria 
recebido R$10.000,00, pagos por ANDRÉ SULEIMAN e DANILO CARDOSO. No mesmo 
contexto, ADRIANO MINELLO teria recebido R$5.000,00, segundo alega o MPF.

Estão provadas autoria  e materialidade.  Tais conclusões são extraídas 
das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente.

Inicialmente,  no dia 16/03/2015, CHARLES manteve contato telefônico 
com Homem Não Identificado (HNI), solicitando uma conta bancária que seria utilizada 
para  recebimento  de  dinheiro.  No  diálogo,  os  interlocutores  utilizam  expressões 
cifradas, que dificultam a identificação da finalidade do depósito:

Código:  944115  Data:  16/03/2015  Hora:  11:06:49  Duração:  00:01:20  Alvo: 
CHARLES_DANILO  Fone  Alvo:  93991415914  Fone  Contato:  93992180790 
Interlocutores: CHARLES X HNI(MARLISSON?) - CONTA DO BRADESCO Arquivo: 
20150316110649137.wav 
Degravação: CHARLES pergunta ao HNI se aquela conta tua do Bradesco tá boa 
pra receber  dinheiro?  HNI  diz  que tá....  CHARLES diz  o  cara  disse  que  vai 
depositar  o  resto  do  dinheiro  pra  assumir  aquele  negócio  aqui,  aquela 
prestação  daquela  rede  que  ele  comprou,  que  agora  ele  tá  pagando 
parceladamente..(risos)...então eu vou ligar e dizer que ele pode colocar... HNI 
diz que pode colocar na do BRASILINO aí...CHARLES pergunta de quem é...HNI 
repete  BRASILINO...CHARLES  pergunta  se  é  essa  que  ele  passou...HNI 
confirma... CHARLES pergunta se é só essa que tem...HNI confirma... 

A seguir, após tratar da disponibilização desta conta, CHARLES entrou em 
contato com o Superintendente do INCRA BACELAR. Na ocasião, CHARLES informou 
que  estaria  na  casa  de  um  parceiro  na  SÃO  SEBASTIÃO  (possivelmente  DANILO 
CARDOSO, onde estava ANDRÉ SULEIMAN – áudios 944998 e 944912), tendo BACELAR 
informado que iria ao seu encontro em meia hora:

Código:  944722  Data:  16/03/2015  Hora:  18:56:05  Duração:  00:00:43  Alvo: 
CHARLES_DANILO  Fone  Alvo:  93991415914  Fone  Contato:  93991283111 
Interlocutores:  CHARLES  X  BACELAR  -  NA  CASA  DO  PARCEIRO  Arquivo: 
20150316185605137.wav 
Degravação:  CHARLES pergunta onde BACELAR está...BACELAR diz que está 
num reuniãozinha e pergunta onde CHARLES está... CHARLES diz que está NA 
CASA DO parceiro...BACELAR pergunta se é na BORGES...CHARLES diz na SÃO 
SEBASTIÃO... BACELAR diz que vai dar um pulo lá, que em 10 minutos a meia 
hora estará lá... 
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Ou seja, BACELAR combinou um encontro com CHARLES, na residência de 
DANILO, onde também estaria ANDRÉ SULEIMAN.

Em 17/03/2015 (dia seguinte), CHARLES entrou em contato com ADRIANO 
MINELLO, informando que estaria com os “óculos” deste, sendo que no dia seguinte 
(18/03) foi combinada a entrega:

Código:  945798  Data:  17/03/2015  Hora:  20:03:48  Duração:  00:01:22  Alvo: 
CHARLES_DANILO  Fone  Alvo:  93991415914  Fone  Contato:  93991912177 
Direção:  Originada  Interlocutores:  CHARLES  X  ADRIANO  -  ÓCULOS  ???? 
Arquivo: 20150317200348137.wav 
Degravação:  CHARLES diz  pra ADRIANO olhar  o whatsapp,  pois  ele  passou 
uma  mensagem...  ADRIANO  diz  que  não  está  recebendo. 
mensagem....CHALRES pergunta onde ADRIANO está... ADRIANO diz que está 
no CR da TURIANO, próximo a casa...CHARLES diz que está no massabor da 
Cuiabá e está com aquele ÓCULOS ... ADRIANO pergunta como faz pra ver 
CHARLES e diz que amanhã de manhã liga... 

Código:  946139  Data:  18/03/2015  Hora:  08:53:35  Duração:  00:00:49  Alvo: 
CHARLES_DANILO  Fone  Alvo:  93991415914  Fone  Contato:  93991912177 
Direção: Originada Interlocutores: CHARLES X ADRIANO - ENCONTRO Arquivo: 
20150318085335137.wav 
Degravação:  CHARLES diz que é na Marechal Rondon, está bem no canto... 
depois  da  Borges  Leal  entra  na  primeira...to  aqui  no  canto..ADRIANO 
concorda... 

Ainda no dia 17/03/2015, diálogo entre DANILO e SULEIMAN revelou qual era 
finalidade  dos  encontros:  DANILO  teria  passado  R$5.000,00  para  CHARLES,  para 
repassar a ADRIANO, a fim de completar os R$20.000,00 deste. Também revelou que 
seria realizada a entrega de um cheque de R$20.000,00 para BACELAR, mas este teria 
que devolver R$10.000,00 para DANILO:

Código:  945763  
Data:  17/03/2015 Hora:  19:31:39 Duração:  00:08:45  
Alvo:  ANDRE_DANILO  Fone Alvo:  91992067739 Fone Contato:  93991584184 
Direção:  Originada
Interlocutores:  ANDRE  X  DANILO  -  PROPINA  SERVIDORES  INCRA
Arquivo:  20150317193139130.wav  
Degravação:  ANDRÉ  pergunta  como  ficou  a  história  do  JUNIOR  da 
CHEROKEE.... DANILO diz que ele (JUNIOR) está chegando em Belém amanhã, 
ele vai quitar lá. DANILO diz que pagou a parte do banco, que se o MAURICIO 
nao for pagar ele, quem tem que pagar sou eu... dar uns 3 ou 4 cheques para 
quitar, mas que no banco ja esta tudo pago... MAURÍCIO tá no rio de janeiro ... 
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ANDRE  pergunta  que  documento  esta  segurando  dele?  o  documento  de 
quitação do banco, pq na hora que quitar o banco o carro fica livre...  aOS 
4:40MIN APROXIMADAMENTE  ANDRE pegunta se DANILO passou foi 5 mil pro 
CHARLES... DANILO diz que sim, para completar os 20 do ADRIANO... que o do 
BACELLAR ele  (DANILO)  trocou  uns  cheques  ano  passado  pra  ele  tem um 
cheque de 20 mil do pessoal do MARQUINHOS do RICARDO que voltou, DANILO 
vai pegar os cheques amanha, o cheque já paguei, vou pegar o cheque e dar 
pra ele e ele vai ter que me dar 10 mil de volta....que DANILO deve 10 pra ele, 
e ele deve 20 pra DANILO, que DANILO vai dar o cheque de 10 e ELE vai ficar 
devendo 10... agora as contas tem que ser assim, que ele não tem mais de 
onde  tirar  e  que  não  da  mais  para  ficar  fazendo graça  pros  outros  não... 
ANDRÉ diz que é assim mesmo, preto no branco... DANILO diz que ao chegar 
terá que ir para URUARÁ, ITAITUBA, ir para dentro das comunidades e não 
quer ficar perdendo tempo resolvendo rolaiada... ANDRE pergunta o nome do 
gerente que resolve o trem da "mercedinha"... DANILO diz que não tem nada 
pra resolver não só depositar o valor para quitar la e pedir a liquidação do 
consórcio... DIEGO o nome do gerente. ANDRE pergunta sobre aquela madeira 
do  HENDERSON  ele  ESPALHOU  E  AGORA  TÁ  APURANDO  o  e  questiona  se 
DANILO não espalhou em lugar errado, pq so tem ladrão... DANILO diz que não, 
que a madeira  que nao foi  pra empresa dele e do JUNINHO o JUNINHO ta 
apurando e passando para DANILO...

Em diálogo havido entre BACELAR e CHARLES no dia 18/03,  este último 
revela novamente que iria na “SÃO SEBASTIÃO” (residência de DANILO), “para falar 
com o cara”. No dia 19/03, novamente em conversa entre estes sujeitos, BACELAR 
pergunta sobre “o de hoje” e “como vai  ser o feito o de amanhã”,  possivelmente 
negociando o recebimento da propina:

Código:  947788  
Data:  19/03/2015 Hora:  14:42:16 Duração:  00:01:12  Alvo:  CHARLES_DANILO  
Fone  Alvo:  93991415914 Fone  Contato:  93991283111  Direção:  Recebida
Interlocutores:  CHARLES  X  BACELAR  -  CONVERSA  SUSPEITA
Arquivo:  20150319144216137.wav  
Degravação:  BACELAR pergunta e aí...  CHARLES diz que até agora só o de 
amanhã confirmado... passou o zap aqui e o rapaz disse que ia mandar alguém 
fazer, mas até agora não...tô no aguardo...  BACELAR pergunta o de hoje... e 
pergunta como vai ser feito o de amanhã... CHARLES diz que amanhã ele vai 
la... BACELAR pergunta se CHARLES vai jogar a papelada lá... CHARLES diz que 
é o jeito.... e duas da tarde estará de volta... que agora é só ficar na torcida

Mais  tarde,  no mesmo dia,  CHARLES recebe nova ligação de SULEIMAN, 
sendo  que  este  informou  que  o  depósito  na  conta  (possivelmente  a  referida  na 
interceptação do dia 16/03) não deu certo (947808). Logo em seguida, CHARLES liga 
para BACELAR, informando que o depósito não deu certo (948059).
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No dia 20/03/2015, conforme quebra de sigilo bancário deferida por este 
juízo,  SULEIMAN depositou o valor  de R$10.000,00 da conta de CHARLES (fl.  855, 
autos 1511-74.2015.4.01.3902), valor que seria destinado a BACELAR, conforme as 
interceptações.

Está evidenciada a prática de corrupção passiva por LUIS BACELAR, em vista 
das  tratativas  relacionadas  ao  recebimento  de  dinheiro,  que  possivelmente  está 
vinculada à prática ou abstenção de prática de atos de ofício. O mesmo se aplica a 
ADRIANO, que teria combinado com CHARLES a entrega de “óculos”, enquanto este 
teria recebido de DANILO o valor de R$5.000,00, para repassar ao agente público.

Destaco que, para caracterização dos crimes imputados (corrupção ativa e 
passiva), é desnecessária comprovação de prática de qualquer ato de ofício, estando 
os crimes caracterizando 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)

O MPF logrou êxito em coligir elementos probatórios indicativos de que os 
particulares envolvidos (CHARLES, DANILO e ANDRÉ) tinham interesses na atuação do 
INCRA, cuja superintendência local era chefiada por LUIS BACELAR e onde também 
laborava ADRIANO MINELLO, para fins de negociação com assentados e comunitários 
de áreas nas quais havia pretensão para atividade extrativista de madeira.

Como exposto em relação ao fato anterior, ANDRÉ SULEIMAN explorava 
madeira, atuando no PMFS da POLPAS DO BAIXO AMAZONAS. No caso, tinha interesse 
na atuação do INCRA e dos seus agentes, em tratativas para liberar e evitar bloqueio 
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da estrada que era utilizada para escoamento da produção madeireira, por parte dos 
comunitários da região.

O diálogo abaixo, interceptado no mês de fevereiro, envolvendo DANILO e 
CHARLES, evidencia que intermediaram interesses de ANDRÉ nas atividades do INCRA, 
a  fim  viabilizar  a  exploração  madeireira  em  áreas  administradas  pela  Autarquia 
agrária:

Código:  933452
Data: 19/02/2015 Hora: 16:32:59 Duração:  00:11:12
Alvo:  DANILO_PAÇOCA
Fone Alvo: 93991584184 Fone  Contato:  93992180709
Interlocutores:  DANILO  X  CHARLES  -  BACELAR  /  MADEIRA  SANTA  RITA
Arquivo:  20150219163259124.wav
Degravação:  
HNI  atende  o  telefone  e  DANILO  pede  para  fralar  com CHARLES...  CHARLES 
atende.. DANILO diz que ontem estava quando falou com CHARLES estava meio 
dopado de remédios e diz que não entendeu o negócio e pergunta como é que 
foi  a  história,  pergunta se foi  BACELAR quem pediu pra CHARLES levá-lo  pra 
encontrar com ANDRÉ em ÓBIDOS...CHARLES diz que foi assim "nós tivemos uma 
bronca aqui semana passada com o vagabundo do ADRIANO  e eles tiveram uma 
discussão feia... e ele disse que nós vamos assumir de um jeito ou de outro e tal... 
depois disso, aí o BACELAR tentou falar com DANILO, mas não deu certo... DANILO 
diz  que  pra  ele  não  ligaram...CHARLES  diz  que  foi  pelo  whatsapp...  DANILO 
confirma...ENTÃO BACELAR fez  um contato  com ANDRÉ e  soube  que  ANDRÉ 
estaria em ÓBIDOS NO DOMINGO, E BACELAR perguntou se CHARLES poderia ir 
lá  com  ele...  e  CHARLES  não  podia,  porque  está  todo  atrapalhado...  mas 
BACELAR insistiu   e  disse  se  CHARLES  não  fosse,  ele  iria  sozinho...  CHARLE 
questionou qual era o problema...  e que BACELAR teria dito que eles precisam 
resolver essa questão, porque BACELAR está achando que DANILO vai desistir de 
SANTARÉM... pois não deu mais notícia, sumiu... quando perguntam as coisas no 
whatsapp,  DANILO não responde...  e CHARLES disse que DANILO estava todo 
enrolado com o negócio da SEMA... e então foi confirmado que ANDRÉ estaria 
em ÓBIDOS..., então CHARLES foi... e o no final das contas o ANDRÉ só chegou 
segunda,  eles conversaram rapidamente no aeroporto...  sobre as  pendências, 
que tem algumas aqui e tal... e ficou combinado de terça-feira o ANDRÉ ir lá em 
ORIXIMINÁ falar com BACELAR sobre uma área que ele está comprando os titulos, 
uma área de 16 mil hectares...e que ele conhece.. e a respeito de outras áreas... e 
CHARLES não poderia ir...  então eles (BACELAR e ANDRÉ) se encontraram em 
ORIXIMINÁ... e que hoje de mahã NEGÃO ligou dizendo que o ANDRÉ queria falar 
com CHARLES... mas ele não sabe qual e o assunto... DANILO diz que tudo bem, 
que é só pra ele ficar sintonizado... 
CHARLES diz que hoje mesmo conversou com o parceiro lá...DANILO diz que com 
esse ele vai esculhambar... porque na hora de pegar as coisas de DANILO ele é 
bom... CHARLES diz que o parceiro pediu notícias de quando ele vai chegar... 
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DANILO diz que não quer nem papo com ele... DANILO reclama que tem um ano 
meio já que dei aquele negócio pra ele e até hoje ele não recebu nada... que é 
assim que se vê o tamanho do companheirismo..CHARLES diz que está voltando 
pra  MONTE  ALEGRE  HOJE...  e  vai  tentar  ver  se  recebe  um dinheiro  lá...  pra 
mandar pro MARLISSON resolver problemas da caminhonete... aos 7:15min diz 
que  foi  uma  conversinha  rapida,  que  ninguém  explica  nada  em  15 
minutos...como  que  vai  explicar  toda  a  situação  de  uma  região  em  15 
minutos...dDANILO diz  que não  explica  nada..CHARLES diz  que DANILO ainda 
entende alguma coisa, mas ANDRÉ ele vê que não entende... que ele não sabe 
como funciona... DANILO concorda... CHARLES diz que marcou um compromisso 
no SANTA RITA dia 22 já pra formalizar o compromisso... DANILO diz que precisa 
de alguma documentação pra protocolar na SEMA...CHARLES diz que a ata já 
tem...  ao  final  CHARLES  pede  dinheiro  para  DANILO  para  consertar 
caminhonete...

Os elementos evidenciam que os  pagamentos realizados teriam relação 
com a  utilização  da  estrutura  da  Superintendência  do  INCRA  em Santarém,  para 
viabilizar  a  liberação  de  uma  estrada,  situada  no  PA  CRUZEIRÃO,  que  estava 
bloqueada por comunitários da região:

Código:  943047
Data: 14/03/2015 Hora: 11:32:48 Duração:  00:04:33
Alvo:  DANILO_PAÇOCA
Fone Alvo: 93991584184 Fone Contato: 91992067739 Direção:  Recebida
Interlocutores:  DANILO  X  ANDRÉ  -  CONFUSÃO  NO  CRUZEIRÃO
Arquivo:  20150314113248124.wav
Degravação:  
ANDRÉ pergnunta por  CHARLES e questiona se ele  "foi  pra la"  e  se achou o 
pessoal  do sindicato,  pois  a  confusão é feia,  estão falando em botar  fogo no 
caminhão e etc., mas acha que ainda dá pra resolver...DANILO diz que acha que o 
CHARLES  chegando  lá  resolve....ANDRÉ  diz  que  abrindo  aquilo  ali,  a  outra 
comunidade da PA vai inflamar, está tudo inflamado ali...DANILO diz que o ideal 
seria  CHARLES  ficar  por  ali  o  período  dessa  operação,  pois  ele  consegue 
controlar aquilo ali...ANDRÉ diz que ele tem força sobre o povo lá, se ele não 
resolver,  ninguém  resolve...  DANILO  concorda  e  pergunta  onde  ANDRÉ 
está....ANDRÉ diz que está indo encontrar o DEVANIR... DANILO diz que ele sumiu 
"de lá"...ANDRÉ diz que desde que ele deixou de dar dinheiro, DEVANIR sumiu de 
lá... DANILO diz que DEVANIR deve estar devendo pra ANDRÉ...ANDRÉ diz que 
está devendo em cima da madeira que ainda está lá dentro... ANDRÉ diz que se 
der lucro agora só se for na cagada mesmo... porque só daria lucro se tirasse 
"aquele  trem"  todo...  e  agora  ainda  tem  essa  confusão  com  o  pessoal  da 
polpas... mas vamos resolver primeiro esse problema da comunidade...
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Código:  943251
Data: 14/03/2015 Hora: 16:31:29 Duração:  00:01:59
Alvo:  ANDRE_DANILO
Fone Alvo: 91992067739 Fone  Contato:  93991584184
Interlocutores:  ANDRE  X  DANILO  -  VACCARO  ROUBOU  10MIL  Ha
Arquivo:  20150314163129130.wav
Degravação:  
DANILO DIZ A ANDRÉ QUE ESTÁ RESOLVIDO TUDO LÁ... ANDRE DIZ QUE ESTÁ 
COM CHARLES NO WHATSAPP ...ANDRE PERGUNTA QUAL A BRONCA LA... DANILO 
DIZ QUE ERA A ESTRADA MESMO QUE ELE TAVA ACHANDO RUIM MAS QUE A 
BRONCA MAIOR ERA MESMO QUE O VACCARO ROUBOU 10 MIL HECTARES DELE, 
DISSE  QUE  CHARLES  SABIA  DA  HISTORIA  E  ENTROU  NO  MERITO  COM  ELE, 
NEGOCIOU COM ELE LÁ... E DISSE QUE ESSA HISTORIA NAO TEM NADA A VER, 
QUE  O  PESSOAL  COMPROU  O  PROJETO  E  O  PESSOAL  TA  APENAS 
TRABALHANDO.,.. O JURACI FALOU QUE ELE ESTA CERTO, SÓ PRECISA QUE AJUDE 
A GENTE, A GENTE TEM UMAS COISAS TRAMITANDO NO INCRA...  E O CHARLES 
DISSE QUE ENTAO SEU PROBLEMA NO INCRA TA RESOLVIDO...  JA DEU 400 REAIS 
PARA ELE LÁ, E DISSE QUE SEGUNDA FEIRA ENCONTRAMOS TODO MUNDO EM 
SANTAREM, VAMOS NO INCRA E RESOLVEMOS O QUE TIVER PRA RESOLVER LA, SO 
PRECISA  QUE  O  PESSOAL  TRABALHE...  E  NA  HORA  TIRARAM  OS  PAUS  DA 
ESTRADA... ANDRÉ COMENTA QUE O CHARLES É FORTE MESMO, E PERGUNTA SE 
ELE JA CONHECIA O PESSOAL LÁ... DANILO DIZ QUE O JURACI ELE NAO CONHECIA 
NAO, QUE CHEGOU NA TORA LÁ, SE APRESENTOU, ELES FALARAM QUE TINHAM 
PROBLEMA NO INCRA, E CHARLES DISSE QUE NO INCRA ELE RESOLVIA,  ELE JA 
LIGOU PRO CHEFE PRA SABER COMO QUE TAVA.. DANILO COMENTA QUE SABIA 
QUE SE O CHARLES NAO RESOLVESSE NINGUEM MAIS RESOLVIA...

Código:  943243
Data: 14/03/2015 Hora: 16:28:04 Duração:  00:03:00
Alvo:  DANILO_PAÇOCA
Fone Alvo: 93991584184 Fone Contato: 93991415914 Direção:  Recebida
Interlocutores:  DANILO  X  CHARLES  -  PROBLEMA  NA  COMUNIDADE
Arquivo:  20150314162804124.wav
Degravação:  
CHARLES diz  que está  chegando,  já  está  em ÓBIDOS...  e  deu tudo certo  lá, 
liberaram, mas aí tem aquela situação da estrada e ele disse que eles vão fazer o 
melhor  possível...  e  que  lá  tem  um  convenio  com  o  INCRA  que  pode  ser 
direcionado o restante do dinheiro pra lá e na segunda eles vão comigo, pra gente 
ver  o  quanto  ainda  tem  do  convenio...DANILO  pergunta  se  ele  resolveu... 
CHARLES diz que conheceu o velho, O tal do Juraci.. e pediu pra eles ajudá-los, 
pois  eles  estão  nessa  luta  e  o  VACCARO  pegou  10mil  hectares  deles...  eu 
conheço a história... DANILO pergunta se CHARLES explicou que eles não tem 
nada a ver com VACCARO... CHARLES diz que explicou, disse que eles tem razão 
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com relação  àquela  terra  lá  e  disse  que  o  projeto  inclusive  foi  caro  e  eles 
precisam se entender... e eles vão comigo pra SANTARÉM... DANILO diz que é 
bom que eles se conhecem na segunda... CHARLES diz que eles disseram que 
querem conhecer o ANDRÉ e ele disse que ia dar um jeito... pois ele disse que 
regularizando  a  área  deles,  eles  querem  manejar  os  10mil  hectares 
dele...CHARLES diz que já deu dinheiro pra eles pagarem as despesas e virem se 
encontrar com ele na segunda-feira as 9h no INCRA...

Código:  943253
Data: 14/03/2015 Hora: 16:32:02 Duração:  00:01:22
Alvo:  DANILO_PAÇOCA
Fone Alvo: 93991584184 Fone Contato: 91992067739 Direção: 
Originada
Interlocutores:  DANILO  X  ANDRÉ  -  CONTANDO  SOBRE  CHARLES
Arquivo:  20150314163202124.wav
Degravação:  
DANILO  conta  sobre  a  conversa  com  CHARLES...  sobre  os  10mil  hectares 
roubados  por  VACCARO,  e  CHARLES  disse  que  sabia  da  história,  mas  eles 
(DANILO E ANDRÉ) não tem nada a ver, pois compraram o projeto...que falou 
com JURACI mesmo...  que JURACI teria mencionado um problema no INCRA e 
CHARLES teria dito que o problema estaria resolvido... e CHARLES deu 400 reais 
pra eles lá e que marcaram um encontro em SANTARÉM... e que então na hora 
eles tiraram o pau da estrada... ANDRÉ diz "o CHARLES é foda"... e pergunta se 
ele já conhecia o pessoal lá... DANILO diz que não, que conheceu lá na hora e aí 
os caras mencionaram esse problema no INCRA, e CHARLES disse que no INCRA 
ele resolveria, e ele JÁ ligou no "chefe" logo pra ver como é que tava...

Código:  944998
Data: 17/03/2015 Hora: 09:53:07 Duração:  00:02:10
Alvo:  DANILO_PAÇOCA
Fone Alvo: 93991584184 Fone Contato: 91992067739 Direção: 
Originada
Interlocutores:  DANILO  X  ANDRÉ  -  ANDRÉ  EM  SANTARÉM
Arquivo:  20150317095307124.wav
Degravação:  
ANDRÉ diz que está na casa de DANILO em SANTARÉM... que veio naquele diz 
pra resolver aquela cagado e até agora não resolveu nada...  que trouxe todo 
mundo aqui pro INCRA, foi feito um acordo....e vão voltar pra lá pra ser recebido 
hoje a tarde na comunidade pra ver se dá jeito... os dois falam sobre a chave da 
casa e do carro... ANDRÉ diz que a fazenda está invadida... DANILO diz que está 
chegando amanhã em SANTARÉM e que eles se encotrarão...ANDRÉ diz que o 
CHARLES também está aqui em SANTAREM...
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O  diálogo  abaixo  transcrito  revela  que  o  Superintendente  do  INCRA, 
Bacelar, teria participado diretamente das tratativas para solução do impasse havido 
no PA Cruzeirão:

Código:  943919
Data: 16/03/2015 Hora: 09:09:12 Duração:  00:00:53
Alvo:  BACELAR_DANILO
Fone Alvo: 93991283111 Fone Contato: 93991415914 Direção: 
Recebida
Interlocutores:  BACELAR  X  HNI  (CHARLES?)-  REUNIÃO  INCRA  CRUZEIRÃO
Arquivo:  20150316090912138.wav
Degravação:  
CHARLES pergunta se BACELAR está no órgaão e diz que está com um pessoal do 
CRUZEIRÃO, pois ontem ele esteve lá e eles estão com algumas reivindicações, e 
querem conversar com BACELAR, e CHARLES precisa conversar com BACELAR 
antes de BACELAR falar com eles... BACELAR confirma que está no órgão e diz 
para CHARLES vir...CHARLES diz que está indo...

Em que pese os acusados pretendam demonstrar, com suas defesas, que 
suas relações eram baseadas apenas em amizades, os diálogos revelam o contrário, 
indicando DANILO e CHARLES, intermediando interesses de ANDRÉ, atuariam com a 
obtenção de “favores” junto aos agentes atuantes na autarquia agrária.

Destaque-se que, em interrogatório realizado perante a Polícia Federal, 
ANDRÉ SULEIMAN confirmou que “CHARLES seria  um morador  de  MONTE ALEGRE 
envolvido com movimento comunitário” e que “DANILO possuía relação de amizade 
com  servidores  do  INCRA  de  Santarém  e  se  utilizava  disso  para  facilitar  os 
procedimentos”, embora tenha negado que tenha feito uso destas facilidades. Porém, 
mais  adiante,  ao  ser  inquirido  sobre  as  interceptações,  chegou  a  afirmar  que  os 
cheques mencionados seriam para “entrega de documentos por parte dos servidores 
do  INCRA”.  Ou  seja,  embora  tenha  negado,  em um primeiro  momento,  que  teria 
facilidades junto ao INCRA, proporcionada pela amizade de DANILO com os servidores, 
em um segundo momento confirmou que os cheques eram relativos a atos de ofício 
destes agentes.

Nas  suas  defesas,  os  réus  alegam que  não  haveria  o  pagamento  de 
vantagens indevidas. Quanto aos valores relativos a BACELAR, alega-se que se trataria 
de  uma  troca  de  cheques  e  a  empréstimo  regularmente  tomado.  Em  relação  a 
ADRIANO, sustenta-se que a menção a “óculos”, nas interceptações, não se refeririam 
a um termo cifrado para “propina”.

Porém,  as  alegações  não  subsistem.   Quanto  a  BACELAR,  além  de 
inexistir  prova  das  transações  alegadas,  não  foi  apresentada  qualquer  argumento 
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razoável para justificar o fato de que tais negociações, de cunho financeiro, tiveram 
como envolvidos particulares diretamente interessados na atuação do INCRA, como 
exposto supra, o que indica a relação do ocorrido com as funções institucionais da 
Autarquia.

Em relação a ADRIANO, não foi apresentada justificativa razoável para 
explanar os motivos pelos quais a entrega de “óculos” deveria ocorrer às escondidas, 
como evidenciado nas  interceptações.  Afinal,  caso  propina não fosse,  não haveria 
necessidade  de  negociar  a  entrega  em  etapas  sucessivas,  como  exposto  nas 
interceptações. Diálogo no mesmo dia da negociação da entrega do “óculos”, havido 
entre ANDRÉ e DANILO (945763), indica que o pagamento de R$5.000,00 foi destinado 
a ADRIANO.

Assim,  comprovadas  autoria  e  materialidade,  ANDRÉ  LUÍS  DA  SILVA 
SULEIMAN,  DANILO  CAMPOS CARDOSO  e  CHARLES  PIRES  DE  ARAÚJO  devem ser 
condenados pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), por 
duas vezes, pelo pagamento de vantagem indevida a dois agentes públicos. Os fatos 
foram praticados em continuidade delitiva, pois praticados em mesmas condições de 
tempo, lugar e maneira de execução, aplicável, portanto, o art. 71 do Código Penal.

LUIZ  BACELAR  GUERREIRO  JÚNIOR  e  ADRIANO  LUIZ  MINELLO,  pelo 
recebimento da vantagem indevida, incorrem no art. 317 do Código Penal (corrupção 
passiva).

6º fato – pagamento de vantagem indevida a servidor do INCRA

A denúncia afirma que ADRIANO LUIZ MINELLO, na qualidade de servidor 
do  INCRA,  recebeu  vantagem  pecuniária  indevida,  no  importe  de  R$5.000,00,  de 
DANILO CARDOSO, por intermédio de CHARLES PIRES.

A materialidade e autora extrai-se dos depoimentos prestados pela então 
Presidente da Cooperativa Misto Agroextrativista dos Produtores do Anta (COMAPA). 
Primeiro, compareceu espontaneamente perante a Delegacia da Polícia Federal  em 
Santarém, prestando o depoimento juntado às fls. 136-141.

Na ocasião, declarou que CHARLES teria dito a si que pagou R$5.000,00 a 
ADRIANO MINELLO, para fins de emissão de certidão de anuência do INCRA para fins 
de exploração do PMFS no PDS Igarapé do Anta.

Iniciou  seu  depoimento,  prestado  em  25/08/2019,  aduzindo  que  foi 
procurada por DANILO, através de CHARLES e CARLOS ALBERTO SILVA, para tratativas 
para exploração de madeira no interior  da comunidade,  com apresentação de um 
Contrato Particular de Cessão de Direitos e Exploração, Compra e Venda de Árvores 
em Pé. Após relatar fatos relativos à exploração ilegal de madeira na área, prestou às 
seguintes informações, concernentes à acusação feita:
________________________________________________________________________________________________________________________
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 6822333902208.

                                 Pág. 39/95



 

  0  0  0  4  1  3  4  1  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° 0004134-14.2015.4.01.3902 - 2ª VARA - SANTARÉM
Nº de registro e-CVD 00378.2019.00023902.1.00582/00128

QUE  sabe que existe uma certidão de anuência expedida pelo INCRA para a 
implantação de um PMFS no Igarapé do Anta em nome da Cooperativa que a 
depoente  preside;  QUE  quem conseguiu  essa  certidão  de  anuência  foi  a  ex-
presidente  CARMEN,  que  repassou  tal  documento  para  a  depoente;  QUE 
entregou tal documento para DANILO CAMPOS, pois este disse que tinha alguns 
problemas  no  mesmo;  QUE  não  lembra  a  data  exata  em  que  entregou  tal 
documento para DANILO CAMPOS, porém sabe dizer que foi há uns dois meses, 
mais  ou  menos;  QUE  ele  disse  que  tinha  pago  R$5.000,00  para  ADRIANO 
MINELLO arrumar tal documento no INCRA; QUE comentou DANILO que ADRIANO 
tinha feito a certidão errada já na intenção de pedir dinheiro para consertar; QUE 
DANILO CAMPOS disse que após pagar para ADRIANO os cinco mil reais foi feita a 
correção devida da certidão (…)

Ainda em seu depoimento, reforçou:

QUE certa vez CHARLES disse que no INCRA tudo é pago, “olha o ADRIANO, me 
cobrou R$10.000,00 para ajeitar a anuência do Igarapé do Anta, e eu paguei só 
R$5.000,00;  QUE  CHARLES  disse  que  não  falou  para  ADRIANO quem erro  o 
empresário que estava pagando esses R$5.000,00 (…)

O relato  expõe,  com riqueza  de  detalhes,  as  informações  que  teriam 
prestadas  à  testemunha  por  CHARLES,  o  qual  teria  afirmado  o  pagamento  de 
“propina” a ADRIANO, no interesse de DANILO, a fim de obter documentação para 
viabilizar exploração madeireira por este.

Em Juízo, SIMONE reiterou suas afirmações. Com efeito, o depoimento de 
uma  testemunha,  quando  considerado  isoladamente,  deve  ser  avaliado 
cautelosamente quanto se imputa fato de tal gravidade a servidor público. Porém, no 
caso, o testemunho é robustecido pelo apurado através das interceptações telefônicas 
deferidas judicialmente.

Em  26/06/2015,  data  compatível  com  a  informada  por  SIMONE,  no 
diálogo 973770, havido entre DANILO e CHARLES, o primeiro questiona o segundo 
sobre encontro com “NICINHA” e “DONA SIMONE”. Em seguida, questiona se CHARLES 
(quem  teria  pago  a  vantagem  indevida  a  ADRIANO)  desejaria  “os  cinco  mil  em 
dinheiro”.

Os réus alegam o que os referidos cinco mil reais seriam destinados a 
CHARLES, que faria uma viagem para a Bolívia, para visitar seu filho. Porém, não há 
prova concreta do alegado. O que chama a atenção é que o depoimento policial de 
SIMONE  foi  prestado  sem  que  esta  tivesse  conhecimento  da  investigação  e  das 
interceptações que estavam em curso, já que eram sigilosas, e o diálogo interceptado 
evidencia que em data compatível com a informada por Simone ocorreu negociata 
envolvendo exatamente o valor que foi pago a título de propina a ADRIANO.

Assim,  evidenciado  o  pagamento  de  R$5.000,00  a  ADRIANO  MINELO, 
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razão pela qual este deve ser condenado pela prática do crime do art. 317 do Código 
Penal. Considerando que o pagamento foi efetuado por DANILO, através de CHARLES, 
a estes se aplica o art. 333 do Código Penal.

7º fato – Movimentação de 1.500m³ de madeira no sistema SISFLORA

Sustenta  a  denúncia  que,  entre  28/02/2015  e  16/03/2015,  DANILO 
CAMPOS CARDOSO e WALDERSON DO EGITO SENA (“DÉLCIO”) teriam inserido dados 
falsos em documento eletrônico público do SISFLORA, para movimentação irregular de 
1.500m³ de crédito florestal fraudulento, por intermédio da pessoa jurídica PRAINHA 
FLORESTAL EIRELI EPP.

Não está demonstrada a materialidade do fato.

O MPF alega que a materialidade do fato se extrai do auto de infração 
9080312, lavrado pelo IBAMA em desfavor da pessoa jurídica. Constatou o IBAMA que 
PRAINHA  FLORESTAL  comercializou  1.500m³  de  créditos  florestais  com o  PMFS  de 
ALFREDO SIPPERT, chegando-se à conclusão que os créditos foram movimentados sem 
acompanhar o respectiva madeira.

A fraude se evidenciaria diante da constatação de o PMFS de ALFREDO 
SIPPERT estava suspenso pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Pará por 
diversas  irregularidades  (não  cumprimento  de  rastreabilidade  de  toras, 
comercialização virtual de créditos, comercialização de créditos florestais de madeira 
para área não autorizada).

Porém, verifico que a suspensão do PMFS de ALFREDO SIPPERT ocorreu 
em maio de 2015, após as transações questionadas pelo MPF. Na ocasião, verificou-se 
que o estoque de madeira do local seria incompatível com as transações informadas 
no sistema informatizado de controle.

Assim, como a suspensão ocorreu em momento posterior, não é possível 
se concluir, com absoluta certeza, se as transações com a PRAINHA FLORESTAL foram 
reais ou não; há mero indício de irregularidade, que precisaria ser robustecido durante 
a instrução processual.

Não  obstante  as  irregularidades,  não  foram  apresentados  elementos 
indicativos de que todas as transações relativas ao aludido PMFS seriam ilícitas ou se 
apenas parte destas.

O MPF transcreve diálogos que indicariam a ocorrência da fraude:

Código:  940051
Data: 11/03/2015 Hora: 08:42:02 Duração:  00:02:14
Alvo:  DANILO_PAÇOCA
Fone Alvo: 93991584184 Fone Contato: 991311049 Direção:  Originada
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Interlocutores:  DANILO  X  HNI  -  DO  PROJETO  PRO  PÁTIO  DA  SERRARIA
Arquivo:  20150311084202124.wav
Degravação:  
DANILO diz pra HNI fazer uma carga daquelas lá hoje... HNI diz que já fez umas 6 
ou 7 cargas... HNI diz que tem uma DVPF daquela de 100 metrois, foi puxar e fez 
uma balsa  de  500;  e  quando foi  fazer  outra  deu uma mensagem de que foi 
excedida a extração no período de embargo... DANILO questiona se já não tinha 
sido puxada toda essa  madeira...  HNI  diz  que não,  que o  WILLIAM passou o 
sistema essa semana pra ele, que ainda estava tudo em DVPF... DANILO diz "Meu 
Deus do céu, o DÉCIO só me bota em cagada"...  HNI pergunta quanto tempo 
demora pra sair do projeto e chegar no pátio da serraria? DANILO diz que pelo 
menos uns 2 a 3 dias tem que esperar, não tem jeito não... HNI diz que já vai 
mandar essa madeira que já tá no pátio... e é o tempo que ela chega, pra ele 
descarregar e mandar pro DANILO... e pergunta quantos metros no total tem que 
mandar pra DANILO... DANILO diz 3 MIL... HNI diz que depois DANILO ve com o 
WILIAM como fica essa que ficou pra trás do período do embargo...

Código:  940078
Data: 11/03/2015 Hora: 08:54:42 Duração:  00:03:56
Alvo:  DANILO_PAÇOCA
Fone Alvo: 93991584184 Fone Contato: 91992383324 Direção:  Recebida
Interlocutores:  DANILO  X  DÉCIO  -  MADEIRA  PRAINHA  FLORESTAL
Arquivo:  20150311085442124.wav
Degravação:  
O dois discutem porque a madeira não foi puxada...DÉCIO diz que a madeira foi 
puxada..  DÉCIO  diz  que  "ele"  puxou  o  saldo  lá  e  estão  as  duas  DVPFS 
inteiras...DANILO diz que só foi 500... DÉCIO diz que ele estava tentando puxar e 
tá  dando  mensagem  de  período  de  defeso,  de  embargo...DANILO  diz  que  é 
porque não puzaram... DÉCIO diz que ia receber tudo por email hoje... DANILO diz 
que  é  pra  DÉCIO  ver  se  consegue  liberar  isso  lá  na  SEMA  porque  se  não 
conseguir puxar esses 500, DÉCIO vai pagar, pois ele(DANILO0 não vai perder 
esse dinheiro não...DÉCIO diz que perder não perde, porque o sistema mesmo 
não deixa fazer a operação...DANILO questiona como que não vai perder se não 
consegue puxar...DÉCIO diz que isso não vai bloquear...DANILO reclama que vai 
perder a madeira porque a UTEF desse projeto vence daqui a 30 dias...DÉCIO 
argumenta que não, que só vai vencer em 10/10/2015.... DANILO diz que não, 
que isso aí é uma AUMP, é tudo diferente do que DÉCIO está imaginando... DÉCIO 
diz  que  puxou  o  saldo  hoje  de  manha  desse  projeto...DANILO  diz  que  está 
avisando que daqui a 30 dias vence e que se ele não conseguir puxar, DÉCIO vai 
pagar...DÉCIO diz  que puxou o saldo de manhã e até se espantou e pensou 
"égua, esses caras zeraram o projeto"...DANILO diz que é porque vai travar, que 
está avisando desde agora pra depois não dizer que não avisaram, e tanto que ele 
frisou "já puxaram a madeira, e tu dizias 'eu mesmo puxei", toda vida tu dizendo 
tinha puxado... DÉCIO diz que agora não tem mais a senha, que "ele" mudou a 
senha da PRAINHA FLORESTAL...que está vendo com a senha de um cliente dele 
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de PARAGOMINAS... DANILO diz que é pra DÉCIO dar um jeito de ajeitar porque el 
enão vai perder... DÉCIO diz "ninguém perde nada, DANILO, não adianta falar em 
tom de ameaça porque ninguém perde..." que ele viu a validade do projeto, mas 
agora DANILO está falando outra coisa... DANILO diz que sabe mais do DÉCIO 
sobre esse projeto..DÉCIO concorda...

Embora  suspeito,  o  diálogo  não  permite  inferir  que  as  negociações 
referidas eram fictícias ou se os acusados tratavam de movimentação, no sistema, 
para acobertar movimentações reais de madeira.

Assim,  sem  prova  suficiente  da  materialidade,  é  caso  de  absolvição 
quanto às imputações (art. 299 do Código Penal e art. 69 da Lei n. 9.605/1998).

8º fato – Entrega de veículo à SEMAS/Óbidos

A denúncia alega que VINICIUS PICANÇO LOPES, Secretário Municipal de 
Meio Ambiente de Óbidos, teria recebido uma caminhonete TOYOTA HILUX 4x4, de 
ANDRÉ  LUÍS  DA  SILVA  SULEIMAN,  como  vantagem  indevida  decorrente  do  cargo 
exercido, sendo que, em troca, teria fornecido informações acerca de fiscalizações do 
IBAMA.

O MPF expõe os fatos com interceptações telefônicas que indicariam as 
tratativas, por ANDRÉ SULEIMAN, para obtenção do veículo, para posterior entrega ao 
“pessoal da SEMMAS”, em 11 e 13 de maio de 2015:

Código:  967849
Data: 11/05/2015 Hora: 10:34:40 Duração:  00:01:29
Alvo:  ANDRE_DANILO
Fone Alvo: 91992067739 Fone  Contato:  91992452777
Interlocutores:  HNI  X  ANDRÉ  -  carro  pra  SEMA
Arquivo:  20150511103440130.wav
Degravação:  
HNI oferece uma S10 para ANDRÉ, automatica, e tambem uma LTZ .. ANDRE diz 
que é uma dessa que o rapaz quer.. HNI diz que vai ver... ANDRE diz que ta 
agoniado porque quer pelo menos uma foto de uma camionete dessa para 
mandar foto, porque os caras vao embargar a madeira dele lá... HNI diz "ah, a 
camionete pra SEMA lá né.." ANDRE diz que sim...

Código:  967932
Data: 11/05/2015 Hora: 11:20:44 Duração:  00:03:31
Alvo:  ANDRE_DANILO
Fone Alvo: 91992067739 Fone  Contato:  91992452777
Interlocutores:  HNI  X  ANDRE  -  carro  pra  SEMA
Arquivo:  20150511112044130.wav
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Degravação:  
HNI pergunta até que preço é esse carro para a SEMA, para dar pro povo lá... 
ANDRE diz que o mais barato possível , mas nao quer dar trem velho... HNI diz 
que tem uma HILUX 2007 lá, mas ta meio derrubada... ANDRE diz que se ela 
estiver bonita de aparência é o carro que ele precisa, pois estao andando numa 
mitsubishi 96.. ANDRE diz que acha que vale uns 50 mil.. ANDRE diz que esse é 
o carro, para ver e retornar para ele...

Código: 967951
Data: 11/05/2015 Hora: 11:32:42 Duração: 00:01:15
Alvo: ANDRE_DANILO
Fone Alvo: 91992067739 Fone Contato: 91992452777
Interlocutores: HNI X ANDRÉ - carro pra SEMA
Arquivo: 20150511113242130.wav
Degravação: 
HNI diz que a HILUX está 60 mil.. ANDRE pergunta quanto está a 2012.. HNI 
diz que está 75 mil... ANDRÉ diz que um carro velho desse de 60 mil nao 
existe nao..

Código:  971233  Data:  13/05/2015  Hora:  18:41:47  Duração:  00:05:58  Alvo: 
NEGÃO_DANILO  Fone  Alvo:  93991389093  Fone  Contato:  91992244051 
Interlocutores:  HNI  X  NEGAO  -  hilux  pra  SEMA  Arquivo: 
20150513184147136.wav  Degravação:  HNI  pergunta  se  NEGAO  tem  o 
telefone do cara da SAMAL de santarém ... NEGAO diz que é competencia do 
PAULO JUNIOR... HNI diz que tem que mandar uma HILUX para lá... e comenta 
que ela está bem derrubada...  NEGAO diz que é pro povo da SEMMA aquela 
HILUX velha branca né... HNI diz que sim... NEGAO diz que aquilo é dado... HNI 
diz que é HILUX velha,,, NEGAO diz para amanha HNI ligar cedo para ele para 
organizar isso pra ele... HNI diz que está dando uma ajeitadinha pelo menos no 
chip e para ela trancar... NEGAO diz que vai mandar as fotos do filtro de ar da 
HILUX estava alugada...NEGAO diz que vai ligar para ele para falar das duas 
HILUX, que vai mandar a que esta aqui pra aí e a de lá para cá... HNI pede 
novamente o contato do cara da SAMAL e pergunta quem vai receber essa 
camionete ... NEGAO diz que o GILDO está lá, o pessoal da SEMA recebe, isso é 
o de menos...  HNI  pergunta para quem é a camionete...  NEGAO diz que é 
doação para a SEMA , praquele DESGRAÇADO lá... o ANDRE está DOANDO o 
carro para aquele povo, é praquele ladrão lá... HNI pergunta se é para mandar 
junto o recibo dela.. NEGAO diz que sim, que está dando, eles passam para o 
nome deles, se viram...mas se puder arrumar alguma coisinha, pode arrumar, 
também não da para mandar coisa escrota... HNI diz que algumas coisas não 
estão  funcionando...  NEGAO pergunta  se  ANDRE  sabe  disso...  HNI  diz  que 
ANDRE pediu para ele dar uma ajeitada na camionete..  NEGAO diz que se 
ANDRE mandou ajeitar entao tem que arrumar, é doação mas nao pode doar 
coisa escrota... esse povo lá não tem dinheiro, é coisa de prefeitura, que a 
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renda deles  é de  3000 por  mês,  e  não adianta mandar  um carro  que vai 
quebrar... NEGAO diz que passará o número do PAULO por whatsapp. 

Em seguida, interceptação de conversa entre ANDRÉ SULEIMAN e o próprio 
VINICIUS indicam tratativas diretas acerca do veículo em questão:

Código:  969128
Data: 12/05/2015 Hora: 11:30:00 Duração:  00:01:48
Alvo:  ANDRÉ_DANILO_NOVO
Fone Alvo: 99999781889 Fone  Contato:  93991312004
Interlocutores:  ANDRE  X  HNI  -  carro  SEMA/  estoque  declarado
Arquivo:  20150512113000152.wav
Degravação:  
ANDRE diz que mandou a foto do carro pro whatsapp, para HNI encaminhar 
para a galera lá...HNI comenta que ANDRE até que nao é frouxo não... ANDRE 
diz que aquele outro negocio que HNI tinha falado nao vai ser viavel pois o 
estoque dessa madeira foi declarado e nao tem como fazer permuta e vai ter 
que colocar a maçaranduba lá mesmo, o estoque foi declarado no sistema, o 
pessoal tem, vistoriaram a madeira, e como vai permutar agora? HNI diz que 
fica triste de ter que usar aquela madeira pra fazer... ANDRE diz que esse ano 
vai ter muita coisa para artuicularem com tranquilidade e transparencia... HNI 
diz que está só esperando cair no whatsapp para mandar para a galera lá..

Houve  ainda  a  troca  de  mensagens  SMS  pelos  envolvidos.  Vinicius 
agradeceu a Suleiman pela doação, afirmando que este passaria a ser um “deus” na 
SEMMA/Óbidos:
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Segundo  o  MPF,  as  interceptações  revelaria  ainda  que,  em  troca  do 
veículo,  o  Secretário  transmitiria  informações  sigilosas  a  Suleiman,  quanto  à 
fiscalização ambiental realizada pelo IBAMA.

Os réus, em suas manifestações e interrogatórios, declararam que o bem 
não seria destinado a VINICIUS, mas constituiria uma doação à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Óbidos, para emprego em ações de fiscalização ambiental, como 
forma  de  compensação  pelos  impactos  ambientais  das  atividades  madeireiras 
exercidas pelo empreendimento de ANDRÉ na região.

Com efeito, as testemunhas ouvidas às fls. 2143-2145, ratificaram que o 
veículo foi recebido como uma doação ao órgão, não sendo destinado à pessoa física 
do Secretário.

Eder Queiroz, que à época dos fatos era chefe do setor de fiscalização da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, confirmou que o bem foi recebido como uma 
doação  de  um  empresário  à  Secretaria,  para  ser  utilizado  em  operações  de 
fiscalização. Porém, o veículo foi trocado por outro, pois a caminhonete doada seria 
muito baixa e não adequada para transitar pelas estradas vicinais (“ramais”) da região 
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de Óbidos, sendo necessário um veículo mais alto, que poderia superar os obstáculos 
com maior facilidade.

Afirmou  ainda  as  transações  não  chegaram a  ser  registradas,  pois  a 
documentação do veículo doado não foi entregue tempestivamente à Secretaria.

Raimundo Rubens, também ouvido como testemunha, era o proprietário 
do  veículo  pelo  qual  o  bem  doado  foi  trocado.  Apresentou  relato  semelhante, 
declarando que foi abordado por um servidor da Prefeitura, que teria lhe dito que o 
secretário teria a intenção trocar o veículo por outro mais adequado para as atividades 
de fiscalização.

Por  fim,  Athur  Peter,  policial  militar  atuante  em  Óbidos,  como 
comandante da guarnição local, afirmo que participou em operações de fiscalização 
em  conjunto  com  a  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  e  que  o  veículo  foi 
efetivamente empregado em ações de fiscalização.

Assim, os relatos, em cotejo com as interceptações telefônicas, indicam 
que o secretário Vinícius agiu de forma bastante temerária e com muito despreparo 
em sua gestão, pois a doação do veículo à Secretária deveria ser objeto de processo 
administrativo, devidamente documentado, para fins de registro adequado da doação. 
Não procedeu assim, recebendo o veículo informalmente e, em seguida, negociando-o 
em troca com outro bem.

Porém, a prova testemunhal revelou claramente que o Secretário não fez 
uso do bem de forma pessoal e particular, ratificando a tese que o automóvel teve uso 
apenas institucional.

Assim, sem demonstração de que o bem constituiu vantagem destinada 
ao servidor público, a conduta imputada é atípica, já que este reverteu em favor da 
Secretaria de Meio Ambiente.

Ressalto que sequer a alegação de que Vinicius,  em sinal  de gratidão 
pela doação, passou a prestar informações sigilosas a André, quanto às atividades de 
fiscalização do IBAMA. O servidor Eder, testemunha ouvida em audiência perante a 
Comarca de Óbidos, declarou que a Secretaria Municipal não tomava conhecimento 
das  operações  do IBAMA na região,  pois  não  havia  contato  prévia  pela  autarquia 
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ambiental.  Declarou  que  apenas  tomavam  conhecimento  das  operações  federais 
quando estas já estavam em curso.

Tal  declaração ratifica a tese de Vinicius,  em seu depoimento,  que as 
menções a operações do IBAMA constituiriam mero blefe, não informações concretas e 
verídicas. Da mesma forma, um agradecimento em tom mais exaltado e inapropriado 
(“você é praticamente um Deus”)  não indica favorecimento concreto,  em troca de 
uma vantagem indevida.

Assim, não havendo caracterização de oferta e recebimento de vantagem 
indevida, é caso de absolvição.

9º fato – Depósito irregular de madeira

Sustenta a denúncia que RANIERI GONÇAVES TERRA teria transportado 
15,780m³ de madeira, através da madeireira MANGAL, sem licença válida outorgada 
pela autoridade competente.

Com  efeito,  a  materialidade  é  demonstrada  pelo  auto  de  infração  n. 
9092597, relativo a flagrante efetuado pelo IBAMA. Na ocasião da fiscalização, Ranieri 
foi apontado como responsável pela madeireira e pela carga.

Em seu interrogatório, o réu confessou a autoria.

Ranieri responde, assim, pelo crime do art.  46 da Lei n. 9.605/1998, por 
transportar e manter em depósito madeira sem cobertura documental, porém quanto 
ao mesmo já ocorreu a prescrição.

Também deve ser responsabilizado pela prática do crime de receptação 
(art.  180,  §1º,  do  Código  Penal),  por  transportar  e  manter  em  depósito  produto 
decorrente da prática de crime.

A ausência de documentação que comprove a origem regular da madeira 
permite  concluir  que  esta  é  produto  de  crime,  já  que fora  objeto  de extração ou 
exploração irregular, nos termos do art. 50-A da Lei n. 9.605/1998.

10º 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 
________________________________________________________________________________________________________________________
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 6822333902208.

                                 Pág. 48/95



 

  0  0  0  4  1  3  4  1  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° 0004134-14.2015.4.01.3902 - 2ª VARA - SANTARÉM
Nº de registro e-CVD 00378.2019.00023902.1.00582/00128

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 
segundo grupo.

Embora o MPF tenha desenvolvido grande esforço argumentativo para 
tentar demonstrar a existência de apenas uma organização criminosa, composta por 
diversos  grupos,  a  instrução  processual  revelou  uma realidade  diversa.  Coexistem 
organizações  criminosas  distintas,  sendo que  estas  teriam se  relacionado  entre  si 
apenas em situações pontuais.

O órgão acusador considerou a existência de tais relações pontuais para 
generalizar as suas conclusões com base em mera presunção, o que não é admissível  
na esfera penal, diante da necessidade prova cabal e absoluta convicção no que é 
afirmado.

No  próprio  esquema à  fl.  23-verso  tal  conclusão resta  evidenciada,  a 
indicar-se que os contatos entre os grupos ocorria apenas por pessoas relacionadas a 
atividades operacionais e secundárias (Irio e Adriano Minello; Danilo e Alcides).

Como  exposto  a  seguir,  de  fato  existe  uma  organização  criminosa, 
integrada por ANDRÉ SULEIMAN e seus auxiliares, mas esta não possui unidade com o 
grupo supostamente liderado por PAULO SÉRGIO DA SILVA, o PAÇOCA.

Da mesma forma, não integram esta organização os supostos integrantes 
do terceiro núcleo (servidores do IBAMA).

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  
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tarefas,  ainda  que  informalmente,  com  objetivo  de  obter,  direta  ou  
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de  
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 estão caracterizados,  eis 
que a instrução processual revelou que: a) há associação de mais de quatro agentes, a 
saber, ANDRÉ LUIS DA SILVA SULEIMAN, CHARLES PIRES DE ARAÚJO, DANILO CAMPOS 
CARDOSO,  ENILSON  ALCANTARA  PEREIRA,  IDELCIDE  LOPES  VIANA, LUIZ  BACELAR 
GUERREIRO JUNIOR e ADRIANO LUIZ MINELLO; b) esta organização é estruturalmente 
ordenada, capitaneada por ANDRÉ e DANILO, interessados em viabilizar exploração 
madeireira,  mediante apoio de CHARLES, que atuaria  junto aos assentamentos da 
região, de ENILSON e IDELCIDE, agentes operacionais, e de BACELAR e ADRIANO, que 
utilizariam a estrutura do INCRA em favor da organização; c) a organização teria como 
objetivo a obtenção de vantagem financeira em vista da exploração madeireira; d) 
quanto aos crimes, além dos ambientais, ocorreu a prática dos crimes de receptação, 
uso  de  documento  falso,  corrupção  ativa  e  passiva,  cujas  penas  máximas  são 
superiores a quatro anos de prisão.

Não  restou  evidenciado  que  RANIERI,  WALDERSON  e  ELOY   fossem 
integrantes de tal organização.

Em  que  pese  tenha  ocorrido  a  absolvição  do  réu  ANDRÉ  quanto  à 
principal imputação contra si formulada (irregularidades no plano de manejo POLPAS 
DO BAIXO AMAZONAS, quarto fato da denúncia), isto não afasta seu papel de líder no 
esquema.  Além  das  irregularidades  referidas  na  denúncia,  que  não  restaram 
cabalmente  demonstradas,  havia  outros  ilícitos  relacionados  a  tal  PMFS  (como  a 
existência de pátios não licenciados e transporte de madeira no período do embargo). 
Tais fatos não foram negados pelo acusado – inclusive em alegações finais admite sua 
prática, mediante justificativa de necessidade de realizar as operações em vista de 
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uma suposta morosidade do órgãos públicos.

No mais,  restou evidenciada sua participação no esquema relativo  ao 
segundo fato e quinto fatos; especificamente quanto a este último, demonstrado que 
sua organização criminosa tinha a finalidade de obter vantagens junto ao INCRA e 
áreas de assentamento, mediante atuação da autarquia para conciliar seus interesses 
empresariais com as manifestações e pretensões os assentados. Para tanto, efetuava 
o pagamento de “propinas” a agentes públicos.

ANDRÉ,  como é incontroverso  nos  autos,  celebrou com a POLPAS DO 
BAIXO AMAZONAS LTDA um contrato para exploração de um PMFS. De início,  cabe 
esclarecer que os ilícitos praticados por ANDRÉ não contaram com a participação da 
pessoa jurídica cedente do PMFS (a POLPAS) e de seu administrador ELOY VACCARO.

A instrução processual revelou que, após a cessão, toda a operação do 
PMFS ficou a cargo de ANDRÉ, por intermédio de SULEIMAN LOGÍSTICA.

A testemunha MARIA JULIA, policial atuante nas investigações, declarou 
em Juízo que a movimentação dos créditos florestais da POLPAS estava a cargo de 
alguém relacionado a DANILO; este por sua vez, tinha intermediado a negociação da 
exploração  do PMFS  entre  os  gestores  da  POLPAS  e  ANDRÉ.  Da mesma forma,  o 
delegado  GECIVALDO,  quando  ouvido  em  Juízo,  declarou  que,  no  momento  da 
abordagem no empreendimento, os presentes se identificaram como trabalhadores de 
ANDRÉ SULEIMAN e não da POLPAS. Relatou ainda que, embora a senha do SISFLORA 
utilizada para movimentação do plano fosse da POLPAS, esta foi cedida a a alguém 
ligado a ANDRÉ SULEIMAN.

Da  mesma  forma,  o  servidor  HILDEMBERG,  do  IBAMA,  que  também 
fiscalizou  o  empreendimento,  declarou  que  os  presentes  se  identificaram  como 
empregados de SULEIMAN. LEANDRO ARANHA, também servidor do IBAMA, declarou 
que, em decorrência da fiscalização, as tratativas respectivas foram efetuadas com 
ANDRÉ SULEIMAN, relatando inclusive uma reunião na qual este estava presente, mas 
não havia representante da POLPAS.

RODRIGO MONTEZANO, profissional que atuou na execução do plano de 
manejo, declarou expressamente que este foi operado inicialmente por DANILO, sendo 
que posteriormente ANDRÉ SULEIMAN assumiu sua operação, sendo que não havia 
envolvimento direto da POLPAS em sua execução, atuando esta apenas e atividade de 
auditoria.

Igualmente,  DEVANIR  MORBACH  declarou  que  a  POLPAS  não 
operacionalizou o empreendimento, afirmando que a operação do Sisflora estava a 
cargo do “pessoal do André”.

Tais elementos probatórios indicam que a exploração do plano de manejo 
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estava a cargo de ANDRÉ e da pessoa jurídica por si operada.

Mandado  de  busca  e  apreensão,  cumprido  na  residência  de  ANDRÉ, 
resultou no recolhimento de um computador de propriedade deste. Em análise aos 
dados contidos no equipamento, a Polícia Federal, conforme laudo de fls. 2264-2269, 
identificou-se  uma  planilha  com  registros  de  informações  financeiras,  a  qual  faz 
referência a nomes de servidores públicos e com os termos “acerto” e “passagem”, 
indicando pagamento de vantagens ilícitas.  Também há lançamentos em nome de 
Charles Pires, reforçando a relação entre estes agentes.

A denúncia imputa a ELOY participação no esquema de ANDRÉ com base 
em algumas interceptações, as quais não indicam, de forma inconteste, a participação 
no  esquema.  Na  interceptação  931355,  em  conversa  com  DANILO  (o  qual 
intermediava a exploração de planos de manejo para ANDRÉ), ELOY teria dito que  que 
em negociação futura fariam uso de “projeto aprovado” para “ninguém ter dor de 
cabeça”. Ocorre que, da análise do inteiro teor da interceptação, verifica-se que a 
degravação respectiva foi parcial e retirada de contexto, pois na realidade ELOY se 
referia à época da realização da atividade de exploração de madeira (pois o tempo 
que esta se iniciaria implicaria em curto período de operação), e não a licitude ou não 
da negociação.

A  ratificar  que  a  operação  estava  a  cargo  de  ANDRÉ,  com apoio  de 
DANILO, diante da constatação, pelo IBAMA, de que o empreendimento POLPAS DO 
BAIXO AMAZONAS teria pátios de extração de madeira fora do local indicado para o 
plano de manejo, estes, em conjunto, passaram a traçar estratégias para ludibriar a 
fiscalização:

Código:  946696  Data:  18/03/2015  Hora:  14:14:19  Duração:  00:12:23  Alvo: 
DANILO_PAÇOCA  Fone  Alvo:  93991584184  Fone  Contato:  93991226379 
Direção: Recebida Interlocutores: DANILO X RODRIGO RECH - SOBRE VISTORIA 
E DINHEIRO 
Arquivo: 20150318141419124.wav 
Degravação:  RODRIGO RECH menciona um Z4 (CARRO)... dando a entender 
que  DANILO teria  um...  aos  1:50minutos  RODRIGO diz  que  eles  tem duas 
situações pra resolver... uma é a da vistoria, que o RICARDO inclusive ligou 
pra  eles  marcarem...  RODRIGO  diz  que  conversou  com o  ANDRÉ  sobre  a 
pendência  do pagamento,  que ainda falta  uns 500 mil...  e  que ainda tem 
madeira  deles  lá  naquele  pátio...  e  que  estava  solicitando  adiamento  da 
vistoria... e que RICARDO comentou que existe possibilidade de ele não vir dia 
23...DANILO  diz  que  se  ele  fizer  a  mesma  coisa  que  fez  da  vez  passada, 
acredita que eles irão adiar mais uns 20 dias pra frente... DANILO explica que 
RICARDO vem fazer vistoria do projeto, e o que tiver em volta do projeto não 
tem a ver... pois o pátio não está nem dentro da mesma fazenda... então não 
compete  ao  projeto...  e  o  que  ele(RICARDO)  pode  fazer  é  solicitar  uma 
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fiscalização...  RODRIGO cobra o relatório pós-exploratório parcial... pra poder 
entregar pra MONTEZANO pra eles levarem na vistoria...  RODRIGO diz que 
talvez fosse bom DANILO ligar, pra ver se eles vem mesmo, porque talvez 
fosse mais interessante que eles não viessem...  falam sobre argumentos a 
serem usados com RICARDO.. sobre as estradas...sobre a ausência de técnico 
disponível...  RODRIGO cobra o relatório pós-exploratório parcial...  pra poder 
entregar pra MONTEZANO pra eles levarem na vistoria... RODRIGO diz que já 
está com o FERREIRINHA disponível pra vir segunda-feira... LUCIANO também 
já está preparadso esperando, pois conhece o RICARDO... RODRIGO diz que 
pra  ele  não  muda nada,  mas  a  questão  toda  é  aquele  pátio  lá...  os  dois 
continuam falando sobre a possibilidade de vir ou não para a vistoria... pois 
seria necessário comunicar com 15 dias de antecedência... RODRIGO diz que 
virá fazer a vistoria da CARUTI também... é toda uma programação...mas se 
conseguir adiar fica bom pra todo mundo... Ao final RODRIGO menciona que 
está  desde  de  manhã  tentando  falar  com o  FINANCEIRO  DELES(DANILO  E 
ANDRÉ)  lá  em BELÉM,  aquela  mulher  loira  que  ele  não  lembra  o  nome... 
DANILO diz "LEIDE"... RODRIGO diz que hoje de novo o MARCIO LIgou dizendo 
que  está  esperando  o  dinheiro...  que  ainda  falta  480  pra  fechar  aquele 
milhão... porque é um assunto que está me preocupando...DANILO diz que irá 
ligar pra LEIDE e dará uma posição pra RODRIGO... 

Código:  948744  Data:  20/03/2015  Hora:  13:43:31  Duração:  00:01:56  Alvo: 
ANDRE_DANILO Fone Alvo: 91992067739 Fone Contato: 91991947414 Direção: 
Originada Interlocutores: ANDRE X HNI - DESCARACTERIZAR ESTOQUE Arquivo: 
20150320134331130.wav 
Degravação:  ANDRE pergunta a HNI se o relatório das árvores em pé para 
enviar para o engenheiro ainda demora muito... HNI diz que ainda está dando 
baixa... ANDRE diz que daquelas da declaração de estoque ANDRE enviou os 
romaneios  todos,  pq  no  romaneio  consta  exatamente  a  madeira  que  foi 
embora... HNI diz que está dando baixa pq é muita coisa... ANDRE falou que 
precisa começar a emitir do estoque declarado entre domingo e segunda... 
HNI pergunta quando o pessoal vai ai (santarém)? ANDRÉ diz que terça estão 
em santarém... ANDRE diz que tem que descaracterizar o estoque na segunda 
feira tem que emitir... não era bom fazer tudo na segunda senão o pessoal não 
vai ver o movimento... HNI diz que daqui a uma hora mandara para o email de 
ANDRE já abatendo as duas, as que estão em pé e ja abatendo as que estão 
no negativo. 

Código:  953291  Data:  25/03/2015  Hora:  15:48:23  Duração:  00:31:14  Alvo: 
ANDRE_DANILO  Fone  Alvo:  91992067739  Fone  Contato:  91991947414 
Interlocutores: ANDRÉ X HNI - SOBRE A VISTORIA 
Arquivo: 20150325154823130.wav 
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Degravação: HNI pergunta como está por aí... ANDRÉ fala sobre a vistoria, diz 
que  foi  muito  boa,  que  "ele"  entendeu  sobre  a  madeira,  que  é  um 
procedimento legal, e que ele fez de forma errada o sincronismo das coisas, 
mas ele não está errado, tem o direito de fazer isso, de criar um pátio e tal...  
ANDRÉ conta uma situação que ocorreu ontem a noite, após o jantar eles se 
reuniram, e esse momento chegou um outro engenheiro, que é engenheiro do 
STÊNIO, que é o LUIZINHO que está vistoriando uma outra área...então hoje foi 
a  vistoria  na área do pessoal  da POLPAS,  com o engenheiro  da POLPAS,  e 
amanhã  vai  ser  a  de  outro  projeto,  e  o  engenheiro  é  o  LUIZINHO,  e  por 
coincidência sou amigo dele... então eles conversando sobre o pátio, o cara 
disse  que iria  citar  em relatório,  que ele  tem o  protocolo  e  a  SEMAS não 
atendeu...mas que quando ele encaminhar em relatório fechado pode ser que 
isso  gere  uma  fiscalização,  pra  verificar  o  tamanho  da  tua  abertura,  pra 
verificar a madeira, vão pedir romaneio e isso pode gerar auto de infração... 
[…]

Código:  951935  Data:  24/03/2015  Hora:  13:28:21  Duração:  00:10:10  Alvo: 
ANDRE_DANILO Fone Alvo: 91992067739 Fone Contato: 91991947414 Direção: 
Originada  Interlocutores:  ANDRÉ  X  HNI  -  FISCALIZAÇÃO/VISTORIA  Arquivo: 
20150324132821130.wav 
Degravação: ANDRE pergunta a HNI se os trabalhos estão prontos, HNI diz que 
esta concluindo... ANDRÉ conta que o pessoal já está lá, já foram no pátio da 
madeira,  olharam,  filmaram,  mas  que  ninguém está  conferindo  cadeia  de 
custódia, pegando amostragem, tora, o foco dele é o projeto, vai colocar em 
relatório que a madeira está depositada em um pátio que não está liberado, 
mas que ele não tem nada a ver com isso pois não foi isso que ele foi lá fazer, 
então  a  questão  de  declarar  o  estoque  tem  que  ser  correta  pq  pode 
desencadear  uma fiscalização...  o  técnico  florestal  foi  para  ver  o  manejo... 
ANDRE entendeu que a partir do momento em que for apresentado o relatório 
na secretaria  vai  ser encaminhado para algum lugar  que será analisado e 
quando  gerar  a  duvida  no  patio  pode  ser  que  gere  algum bloqueio  para 
verificar  o patio...  André diz que tem que acelerar para declarar o pátio e 
emitir o que tem dentro do pátio logo, para quando chegar na secretaria já ter 
passado pra frente... HNI pergunta ate quando está previsto para o técnico 
ficar lá.. [...]

Testemunha ouvida,  indicada pela  própria  defesa,  confirmou o  vínculo 
entre ambos. Ricardo Tamanho confirmou a relação entre DANILO e SULEIMAN, pois 
aquele intermediou a contratação do PMFS da polpas. 

O envolvimento de DANILO e SULEIMAN evidencia-se pelos motivos já 
expostos anteriormente, durante a análise relativa ao quinto fato, quanto estes, em 
conjunto, subornaram servidores públicos do INCRA, com o finalidade de obtenção de 
apoio destes no trato com comunitários da região do PA CRUZEIRÃO, que estavam 
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insatisfeitos com a exploração do PMFS operada por ambos, em vista da degradação 
da estrada utilizada para o escoamento da madeira.

Também no momento da análise relativa aos quinto e sexto fato, restou 
evidenciado o envolvimento de CHARLES na organização criminosa, pois este atuava 
intermediando os interesses de DANILO e ANDRÉ SULEIMAN, perante os comunitários 
e o INCRA, com participação ativa no oferecimento de vantagem ilícita aos agentes 
públicos.

ENILSON (“NEGÃO”) atuava no plano operacional; este Juízo já expôs, ao 
analisar o segundo fato exposto na denúncia, a atuação concreta deste, ao lado de 
DANILO e ANDRÉ, na comercialização de madeira com origem ilegal.

Ademais,  diligências empreendidas pela Polícia  Federal  durante a fase 
investigativa e interceptações junto ao INCRA também evidenciam o envolvimento 
deste em tratativas perante a autarquia agrária e BACELAR, para viabilizar atividades 
econômicas em áreas federais, no interesse de ANDRÉ e DANILO.

A  autoridade  policial  apurou  encontro  entre  BACELAR  e  ENILSON 
(NEGÃO), no dia 08/07/2015, mediante atuação de CHARLES, no interior de veículo de 
propriedade  do  Superintendente  (CITROEN  C3,  PLACA  NSL8162),  conforme 
interceptações 986669 e 986722.

Durante  o  encontro,  BACELAR  entrou  em contato  telefônico  com um 
sujeito não identificado, e tratou questões relativas à titulação de terras e extração de 
madeira, envolvendo as áreas Renascença e Mugunbal. Transcrevo a análise constante 
do Auto Circunstanciado n. 06/2015:

Neste  período,  CHARLES informou a  BACELAR que  ANDRÉ tem 
“interesse  naquela  situação”  (índice  971466).  Em  08/07/2015, 
BACELAR  e  ENILSON  marcam  encontro  no  Hotel  Barrudada 
(índices  986669,  986722),  ocasião  em  que  a  equipe  de 
investigação conseguiu visualizar BACELAR chegando ao local do 
encontro  em um veículo  Citroen  C3  placa  NSL8162.  O  veículo 
estacionou na porta de entrada do hotel e ENILSON entrou, tendo 
os dois permanecido por volta de 12 minutos no interior do carro. 
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Enquanto  ENILSON  e  BACELAR  estavam  dentro  do  veículo, 
BACELAR falou ao telefone com o HNI usuário do TMC (93)99124-
3463, e tratou de questões relacionadas à titulação de terras e 
projetos de extração de madeira, fazendo menção à Renascença e 
Mungubal (índice 986814). HNI aparentemente informa BACELAR 
sobre o andamento dos processos de aprovação dos projetos, e 
BACELAR diz  “pois é rapaz,  tem um pessoal  interessado nesse 
negócio...”. HNI diz que irá verificar se existe possibilidade de ser 
vendida a AUTEF fechada,  e BACELAR diz  que “éisso que eles 
querem...”, e diz que irá verificar a proposta para depois informar 
ao HNI. Ainda na mesma ligação, o HNI descreve para BACELAR 
os quantitativos e espécies aproximados de madeira existentes na 
área  em  discussão,  sendo  que  o  BACELAR  escuta  o  que  o 
interlocutor  diz  e  logo  em  seguida  repete,  como  se  estivesse 
repassando  a  informação  a  um  terceiro,  no  caso,  ENILSON.  

Após 12 minutos, aproximadamente, ENILSON sai do carro 
e BACELAR deixa o hotel.
Na oportunidade, não foi possível obter imagens de BACELAR em 
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razão de o mesmo não ter descido do carro, e o veículo possuir 
vidros muito escurecidos por película. Porém, diante da ligação 
realizada  durante  o  encontro,  os  dados  de  localização  da ERB 
corroboram  a  presença  do  alvo  no  local,  conforme  se  pode 
visualizar abaixo. Ademais, em 28/04/2015, na ligação de índice 
953831 (período referente ao AC 005), BACELAR afirma que está 
num “C3 prateado de vidro escuro”. 

Um  encontro  às  escondidas,  entre  agente  público  e  pessoa  ligada  à 
exploração florestal, indica finalidade espúria. Na ocasião, referiu-se à venda de AUTEF 
(autorização de exploração florestal), evidenciando que o agente estaria negociando 
vantagens  que eram proporcionadas  pelo  exercício  de seu cargo,  o  que reforça  o 
envolvimento destes (CHARLES, ENILSON e BACELAR) na organização criminosa.

ILDECIDES LOPES VIANA é titular da firma individual I L VIANA. Envolvimento 
concreto deste com o esquema, assim como com os demais membros da organização 
(CHARLES, DANILO, ENILSON e ANDRÉ) foi explicitada na análise relativa ao segundo 
fato criminoso.

Para arrematar,  quebra de sigilo bancário determinada por este Juízo, na 
fase investigativa, revelou que a sociedade BELÉM CRÉDITOS, operada por DANILO 
(confirmado  por  este  em  interrogatório),  era  utilizada  para  suporte  financeiro  do 
grupo,  sendo  identificadas  transações  bancárias  envolvendo  os  membros  da 
organização criminosa:

– Em relação a OLIVEIRA & SULEIMAN IND. E COM. (de ANDRÉ LUIS DA 
SILVA  SULEIMAN):  depósito  de  R$17.500,00  em  28/01/2014;  transferência/TED  de 
R$9.154,88 em 14/04/2014.

– Em relação a TRAN SULEIMAN LTDA (de ANDRÉ LUIS DA SILVA SULEIMAN): 
transferência/TED de R$15.000,00 em 07/03/2014; transferência/TED de R$5.000,00 
em 09/05/2014; transferência/TED de R$7.000,00 em 19/05/2014;

– Em relação a SULEIMAN LOGIST & SERV LTDA EPP (de ANDRÉ LUIS DA 
SILVA  SULEIMAN):  compensação  de  cheque  de  R$20.000,00  em  19/12/2014; 
transferência de R$20.000,00 em 26/01/2015;

– Em relação a CHARLES PIRES DE ARAUJO: compensação de cheque de 
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R$2.000,00  em  19/12/2014;  transferência  de  R$1.000,00  em  17/06/2015; 
transferência de R$2.500,00 em 24/06/2015;

– Em  relação  a  IDELCIDES  LOPES  VIANA:  compensação  de  cheque  de 
R$9.000,00 em 15/01/2015; compensação de cheque de R$5.000,00 em 19/01/2015; 
transferência  de  R$5.000,00  em  27/01/2015;  transferência  de  R$1.500,00  em 
06/02/2015; transferência de R$1.000,00 em 13/02/2015; transferência de R$6.000,00 
em  13/02/2015;  transferência  de  R$1.000,00  em  11/06/2015;  transferência  de 
R$200,00 em 12/06/2015; transferência de R$1.800,00 em 19/06/2015; transferência 
de  R$1.000,00  em  25/06/2015;  transferência  de  R$500,00  em  26/06/2015; 
transferência  de  R$1.500,00  em  01/07/2015;  transferência  de  R$400,00  em 
08/07/2015;

– Em  relação  a  LUIS  BACELAR  GUERREIRO  JUNIOR:  transferência  de 
R$9.580,00 23/07/2014;

– Em relação a LUIS BACELAR GUERREIRO NETO (filho de LUIS BACELAR 
GUERREIRO  JUNIOR):  cheque  compensado  de  R$10.000,00  em  12/01/2015 
(devolução/sustado);  cheque  compensado  de  R$10.000,00  em  16/01/2015 
(devolução/sustado); transferência de R$10.000,00 em 27/01/2015.

Inquiridos  a respeito  das transações,  em reinterrogatório,  os  réus  não 
apresentaram  informações  concretas,  referindo-se  ora  a  empréstimos,  ora  a 
prestações de serviços.  Em se tratando de prestadora  de serviços de créditos,  as 
transações de BELÉM CRÉDITOS deveria ser devidamente documentadas, mas nada 
foi  apresentado  para  comprovar  a  licitude  das  operações.  DANILO,  por  sua  vez, 
operador da sociedade de crédito, permaneceu em silêncio.

Os elementos coligidos indicam a existência de organização criminosa, 
integrada por  ANDRÉ LUIS DA SILVA SULEIMAN, CHARLES PIRES DE ARAÚJO, DANILO 
CAMPOS  CARDOSOS,  ENILSON  ALCANTARA  PEREIRA,  LUIZ  BACELAR  GUERREIRO 
JUNIOR e ADRIANO LUIZ MINELLO.

Quanto a ELOY, como fundamentado acima, não evidenciado que este 
teria conhecimento ou integrado a organização.

Em relação a WALDERSON, a denúncia não expõe detalhadamente qual 
seria sua participação na organização criminosa. Destaco que, em relação ao crime 
relativo  a  sua  participação,  este  foi  absolvido.  Embora  tenha  se  identificado 
transferência bancárias de DANILO a este, através da BELÉM CRÉDITOS, não é possível 
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presumir, por este simples fato, a participação na organização criminosa.

Por  fim,  quanto a RANIERI,  também não é possível  considerá-lo como 
integrante da organização. Como exposto em relação ao primeiro fato, não foi possível 
estabelecer  vínculo  concreto  deste  quanto  a  qualquer  membro desta  ou  de  outra 
organização criminosa. Em relação ao nono fato, pelo qual também foi condenado, 
também não evidenciada relação com os demais membros do grupo.

III – DISPOSITIVO

Pelo  exposto,  julgo  parcialmente  procedente  a  pretensão  acusatória 
deduzida na denúncia, para declarar extinta a punibilidade dos acusados em relação 
ao crime do art. 46 da Lei n. 9.605/1998 (primeiro, segundo, terceiro e nono fatos), 
com fundamento no art. 109, V, do Código Penal e:

a)  quanto  ao  primeiro  fato  constante  da  denúncia,  ABSOLVER  PAULO 
SÉRGIO DA SILVA (art. 299 do CP e 69 da Lei n. 9.605/1998)  e PAULO DE ALMEIDA 
OLIVEIRA JUNIOR (arts.  180,  §1º e 299 do CP e art.  69 da  Lei  n.  9.605/98),  com 
fundamento  no  art.  386,  V,  do  Código  de  Processo  Penal;  ABSOLVER   RANIERI 
GONÇALVES  TERRA quanto  aos  crimes  do  arts.  299  e  304  do  Código  Penal,  com 
fundamento no art.  386, III,  do CPP;  CONDENAR RANIERI GONÇALVES TERRA como 
incurso nas penas do  art. 69 da Lei n. 9.605/1998 e art. 180, §1º do Código Penal.

b) quanto ao segundo fato, ABSOLVER ANDRÉ LUIS DA SILVA SULEIMAN 
quanto aos crimes do art. 69 da Lei n. 9.605/1998 e art. 304 c/c art. 299 do Código 
Penal, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal; ABSOLVER PAULO 
DE OLIVEIRA ALMEIDA JUNIOR quanto aos crimes do art. 46 da Lei n. 9.605/1998 e art. 
180, §1º, do Código Penal,  com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal; CONDENAR ENILSON ALCANTARA PEREIRA como incurso nas penas do art. 69 
da Lei n. 9.605/1998 e arts. 180, §1º e 304 c/c art. 299 do Código Penal; CONDENAR 
DANILO CAMPOS CARDOSO e IDELCIDE LOPES VIANA como incursos nas penas dos art. 
69 da Lei n. 9.605/1998 e arts. 180, §1º e 299 do Código Penal; CONDENAR ANDRÉ 
LUIS DA SILVA SULEIMAN como incurso nas penas do art. 180, §1º do Código Penal.

c)  quanto  ao  terceiro  fato,  ABSOLVER  PAULO  DE  OLIVEIRA  ALMEIDA 
JUNIOR quanto ao crime do art. 180, §1º, do Código Penal,  com fundamento no art. 
386, V, do Código de Processo Penal;

d) quanto ao quarto fato, ABSOLVER  ANDRÉ LUIS DA SILVA SULEIMAN, 
DANILO  CAMPOS  CARDOSO,  ENILSON ALCÂNTARA  PEREIRA  e  ELOY  LUIZ  VACCARO 
quanto  aos  crimes  do  art.  299  do  Código  Penal  e  art.  69  da  Lei  n.  9.605/1998; 
ABSOLVER POLPAS DO BAIXO AMAZONAS LTDA quanto ao crime do art. 69 da Lei n. 
9.605/1998, tudo com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal;

e) quanto ao quinto fato, CONDENAR  ANDRÉ LUÍS DA SILVA SULEIMAN, 
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DANILO CAMPOS CARDOSO  e CHARLES PIRES DE ARAÚJO como incursos nas penas do 
art.  333  do  Código  Penal,  por  duas  vezes,  na  forma do  art.  71;  CONDENAR LUIZ 
BACELAR GUERREIRO JÚNIOR e ADRIANO LUIZ MINELLO como incursos nas penas do 
art. 317 do Código Penal.

f)  quanto ao sexto fato,  CONDENAR DANILO CAMPOS CARDOSO como 
incurso nas penas do art. 333 do Código Penal; CONDENAR ADRIANO LUIZ MINELLO 
como incurso nas penas do art. 317 do Código Penal.

g)  quanto  ao  sétimo  fato,  ABSOLVER  DANILO  CAMPOS  CARDOSO  e 
WALDERSON DO EGITO SENA, quanto aos crimes do art. 299 do Código Penal e art. 69 
da Lei n. 9.605/1998, com fundamento no art. 386, II, CPP.

h) quanto ao oitavo fato,  ABSOLVER  ANDRÉ LUIS DA SILVA SULEIMAN 
quanto ao crime do art. 317 do Código Penal e VINICIUS PICANÇO LOPES em relação 
ao crime do art. 333 do mesmo Código, com fundamento no art. 386, I, do Código de 
Processo Penal;

i)  quanto ao  nono fato,  CONDENAR RANIERI  GONÇALVES TERRA como 
incurso nas penas do art. 180, §1º do Código Penal.

j)  quanto  ao  décimo  fato,  ABSOLVER  ELOY  LUIZ  VACCARO,  RANIERI 
GONÇALVES TERRA e WALDERSON DO EGITO SENA quanto ao crime do art. 2º da Lei 
n. 12.850/2013, com fundamento no art. 386, V, do CPP; CONDENAR  ANDRÉ LUIS DA 
SILVA SULEIMAN, CHARLES PIRES DE ARAÚJO, DANILO CAMPOS CARDOSOS, ENILSON 
ALCANTARA PEREIRA,  IDELCIDE LOPES VIANA,  LUIZ BACELAR GUERREIRO JUNIOR e 
ADRIANO LUIZ MINELLO como incursos nas penas do art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

DOSIMETRIA

Adriano Luiz Minello

Quinto fato – art. 317 do Código Penal

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.
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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,  seja articulando encontros em locais distintos do 
local do trabalho.

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  INCRA  em  áreas  de 
assentamento, 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.

Sexto fato – art. 317 do Código Penal

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 de 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.
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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,  seja articulando encontros em locais distintos do 
local do trabalho.

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  INCRA  em  áreas  de 
assentamento, 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.

Fixo a pena de multa em 115 (cento e quinze) 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 (relativos aos quinto e sexto 
fatos da denúncia), majorando-a à razão de um sexto.

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

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

Décimo fato -  art. 2º da Lei n. 12.850/2013

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 normal à espécie.

Circunstâncias do crime negativas, considerando que a organização se 
constituiu de forma sub-reptícia,  mediante contatos velados e escamoteados entre 
particulares  e  agentes  públicos,  sendo  que  os  envolvidos  buscavam  apenas 
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exteriorizar laços de amizade ou profissionais.

Consequências  negativas,  eis  que  a  organização  criminosa  atuou  no 
sentido  de  viabilizar  exploração  agrária  e  florestal,  com  cooptação  de  agentes 
comunitários e seus partícipes chegaram a aferir lucro com a conduta.

Motivos devem ser valorados negativamente, pois a organização tinha 
como finalidade viabilizar crimes fundiários e ambientais na região oeste do Pará, com 
prejuízo à região amazônica, revelando profunda motivação egoística.

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: art. 2º, §4º, da Lei n. 12.850/2013 (“se há 
concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição 
para a prática de infração penal”). Aumento a pena à razão de um sexto.

Pena definitiva: 5 (cinco) anos  e 10 (dez) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa em 208 (duzentos e oito) dias-multa.

Total das penas e disposições relativas ao cumprimento

Considerando  a  continuidade  delitiva  entre  os  crimes  de  corrupção 
passiva  e  o  concurso  material  com o  crime  de  organização  criminosa,  as  penas, 
somadas,  equivalem  a  11  (onze)  anos  e  8  (oito)  meses  de  reclusão  e  438 
(quatrocentos e trinta e oito) 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  16/09/2015  (24  dias).  Não 
obstante o período, considerando-se a pena aplicada, o regime inicial de cumprimento 
de pena a ser fixado é o fechado.

Em  vista  do  total  da  pena  aplicada,  inviável  a  suspensão  por  pena 
restritiva de direitos.
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Fixo cada dia-multa em 1/20 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Condeno o réu à perda do cargo e aplico a interdição para o exercício de 
função ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da 
pena (art. 2º, §6º, da Lei n. 12.850/2013).

André Luís da Silva Suleiman

Segundo fato - art. 180, §1º do Código Penal

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 normal à espécie.

Circunstâncias do crime negativas, considerando que o acusado buscou 
negociar  madeira  de  origem  ilegal,  buscando  dissimular  sua  origem  irregular  e 
fazendo nome de uso de terceiros.

Consequências negativas,  considerando que o produto madeireiro  tem 
origem na região amazônica, com dano a este ecossistema especialmente protegido.

Nada a valorar quanto aos motivos.

Assim, atendendo essas circunstâncias judiciais (CP, art. 59), fixo a pena 
base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Segunda fase

Circunstâncias atenuantes: ausentes.

Circunstâncias agravantes: ausentes.

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

Terceira fase

Causas de diminuição de pena: ausentes.

Causas de aumento de pena: ausentes.

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

Fixo a pena de multa em 115 (cento e quinze) dias-multa.
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Quinto fato -    art. 333 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, considerando que o acusado, empresário do ramo 
madeireiro,  negociou com servidores públicos  a  vantagem indevida,  estendendo a 
negociação em diversos contatos telefônicos e presenciais, por intermédio de pessoas 
interpostas, com a finalidade de ter maior facilidade para desempenhar sua atividade 
madeireira.

Circunstâncias do crime negativas, considerando que o acusado buscou 
mascarar o pagamento da vantagem, valendo-se de pessoas interpostas.

Consequências negativas, considerando que, além de ofertar vantagem 
indevida,  o  crime  se  exauriu,  com  o  efetivo  pagamento  da  mesma;  ademais,  a 
vantagem  ofertada  estava  relacionada  com  a  atuação  do  INCRA  em  áreas  de 
assentamento, 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.

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

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.
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Crime continuado

Quanto ao quinto fato,  foram praticadas duas condutas.  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 (relativos aos quinto e sexto 
fatos da denúncia), majorando-a à razão de um sexto.

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

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

Décimo fato -  art. 2º da Lei n. 12.850/2013

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 normal à espécie.

Circunstâncias do crime negativas, considerando que a organização se 
constituiu de forma sub-reptícia,  mediante contatos velados e escamoteados entre 
particulares  e  agentes  públicos,  sendo  que  os  envolvidos  buscavam  apenas 
exteriorizar laços de amizade ou profissionais.

Consequências  negativas,  eis  que  a  organização  criminosa  atuou  no 
sentido  de  viabilizar  exploração  agrária  e  florestal,  com  cooptação  de  agentes 
comunitários e seus partícipes chegaram a aferir lucro com a conduta.

Motivos devem ser valorados negativamente, pois a organização tinha 
como finalidade viabilizar crimes fundiários e ambientais na região oeste do Pará, com 
prejuízo à região amazônica, revelando profunda motivação egoística.

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:  art.  2º,  §3º,  da  Lei  n.  10.850/2013,  pois  o 
acusado tinha papel de comando na organização criminosa.
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Pena intermediária:  5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Terceira fase

Causas de diminuição de pena: ausentes.

Causas de aumento de pena: art. 2º, §4º, da Lei n. 12.850/2013 (“se há 
concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição 
para a prática de infração penal”). Aumento a pena à razão de um sexto.

Pena definitiva: 6 (seis) anos  e 5 (cinco) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa em 249 (duzentos e quarenta e nove) dias-multa.

Total das penas e disposições relativas ao cumprimento

Considerando a continuidade delitiva entre os crimes de corrupção ativa 
e o concurso material  com os demais crimes, as penas, somadas, equivalem a 16 
(dezesseis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e  594 (quinhentos e noventa e quatro) 
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 24/12/2015 e de 21 a 22/11/2016 
(125 dias). Não obstante o período, considerando-se a pena aplicada, o regime inicial 
de cumprimento de pena a ser fixado é o fechado.

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

Fixo cada dia-multa em 1/5 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Charles Pires de Araújo

Quinto  fato  -     art.  333  do  Código  Penal,  por  duas  vezes  (crime   
continuado)

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  de  sua  reprovabilidade,  considerando  que  o 
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acusado, valendo-se da qualidade de líder comunitário e atuante em movimento de 
pessoas interessadas na reforma agrária, fez uso de sua condição para viabilizar a 
prática do ilícito.

Circunstâncias  do  crime  negativas,  considerando  que  o  acusado  agiu 
como interposta pessoa na negociação relativa à vantagem indevida, como forma de 
ocultar o interessado na sua prática.

Consequências negativas, considerando que, além de ofertar vantagem 
indevida,  o  crime  se  exauriu,  com  o  efetivo  pagamento  da  mesma;  ademais,  a 
vantagem  ofertada  estava  relacionada  com  a  atuação  do  INCRA  em  áreas  de 
assentamento, 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.

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

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

Quanto ao quinto fato,  foram praticadas duas condutas.  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 (relativos aos quinto e sexto 
fatos da denúncia), majorando-a à razão de um sexto.

A  pena  corresponde,  assim,  a  5  (cinco)  anos  e  10  (dez)  meses  de 
reclusão.
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As  penas  de  multas  devem  ser  somadas,  correspondendo  a  230 
(duzentos e trinta) dias-multa.

Décimo fato -  art. 2º da Lei n. 12.850/2013

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 normal à espécie.

Circunstâncias do crime negativas, considerando que a organização se 
constituiu de forma sub-reptícia,  mediante contatos velados e escamoteados entre 
particulares  e  agentes  públicos,  sendo  que  os  envolvidos  buscavam  apenas 
exteriorizar laços de amizade ou profissionais.

Consequências  negativas,  eis  que  a  organização  criminosa  atuou  no 
sentido  de  viabilizar  exploração  agrária  e  florestal,  com  cooptação  de  agentes 
comunitários e seus partícipes chegaram a aferir lucro com a conduta.

Motivos devem ser valorados negativamente, pois a organização tinha 
como finalidade viabilizar crimes fundiários e ambientais na região oeste do Pará, com 
prejuízo à região amazônica, revelando profunda motivação egoística.

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: art. 2º, §4º, da Lei n. 12.850/2013 (“se há 
concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição 
para a prática de infração penal”). Aumento a pena à razão de um sexto.

Pena definitiva: 5 (cinco) anos  e 10 (dez) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa em 208 (duzentos e oito) dias-multa.
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Total das penas e disposições relativas ao cumprimento

Considerando  a  continuidade  delitiva  entre  os  crimes  de  corrupção 
passiva  e  o  concurso  material  com o  crime  de  organização  criminosa,  as  penas, 
somadas,  equivalem  a  11  (onze)  anos  e  8  (oito)  meses  de  reclusão  e  438 
(quatrocentos e trinta e oito) 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  12/08/2016  (355  dias).  Não 
obstante o período, considerando-se a pena aplicada, o regime inicial de cumprimento 
de pena a ser fixado é o fechado.

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.

Danilo Campos Cardoso

Segundo fato - art. 69 da Lei n. 9.605/1998

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  é  grave,  em  vista  da  intensidade  do  dolo  de  da 
reprovabilidade da conduta, pois o acusado buscou obstar a fiscalização ambiental 
mediante  refinada  estratégia  de  manipulação  de  dados  em  sistema  eletrônico, 
burlando normas de controle de produtos florestais.

Circunstâncias do crime negativas, considerando que o acusado buscou 
mascarar a ilicitude de material florestal extraído ilegalmente, forjando documentos 
para dar aparência de legalidade à carga.

Consequências negativas,  considerando que o produto madeireiro  tem 
origem na região amazônica, com dano a este ecossistema especialmente protegido.

Os  motivos  devem  ser  valorados  negativamente,  pois  o  óbice  à 
fiscalização  ambiental  decorreu  da  intenção  de  “esquentar”  madeira  extraída 
irregularmente.
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Assim, atendendo essas circunstâncias judiciais (CP, art. 59), fixo a pena 
base em 2 (dois) anos de detenção.

Segunda fase

Circunstâncias atenuantes: ausentes.

Circunstâncias agravantes: art. 15, II, “a”, Lei n. 9.605/1998 - “para obter 
vantagem pecuniária”.

Pena intermediária:  2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção.

Terceira fase

Causas de diminuição de pena: ausentes.

Causas de aumento de pena: ausentes.

Pena definitiva: 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção.

Fixo a pena de multa em 322 (trezentos e vinte e dois) dias-multa.

Segundo fato - art. 180, §1º do Código Penal

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 normal à espécie.

Circunstâncias do crime negativas, considerando que o acusado buscou 
negociar  madeira  de  origem  ilegal,  buscando  dissimular  sua  origem  irregular  e 
fazendo nome de uso de terceiros.

Consequências negativas,  considerando que o produto madeireiro  tem 
origem na região amazônica, com dano a este ecossistema especialmente protegido.

Nada a valorar quanto aos motivos.

Assim, atendendo essas circunstâncias judiciais (CP, art. 59), fixo a pena 
base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Segunda fase

Circunstâncias atenuantes: ausentes.

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

Terceira fase

Causas de diminuição de pena: ausentes.

Causas de aumento de pena: ausentes.

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

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

Segundo fato – art. 299 do Código Penal

Primeira fase

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

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 inserção de dados falsos em sistema informatizado, para fins de obtenção 
do documento ideologicamente falto, ou seja, mediante utilização de dados relativos a 
empreendimento fictício.

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 carga de madeira irregular 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 de reclusão.

Segunda fase

Circunstâncias atenuantes: ausentes.

Circunstâncias agravantes: ausentes

Pena intermediária:  3 (três) anos 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 de reclusão.

Fixo a pena de multa em 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Quinto  fato  -     art.  333  do  Código  Penal,  por  duas  vezes  (crime   
continuado)

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  de  sua  reprovabilidade,  considerando  que  o 
acusado, como atuante no ramo madeireiro e agindo em nome de André Suleiman, 
buscou  facilitar  o  exercício  da  atividade  empresarial  mediante  esquema ilícito  de 
pagamento de vantagens indevidas a servidores públicos.

Circunstâncias  do  crime  negativas,  considerando  que  o  acusado  agiu 
como interposta pessoa na negociação relativa à vantagem indevida, como forma de 
ocultar o interessado na sua prática.

Consequências negativas, considerando que, além de ofertar vantagem 
indevida,  o  crime  se  exauriu,  com  o  efetivo  pagamento  da  mesma;  ademais,  a 
vantagem  ofertada  estava  relacionada  com  a  atuação  do  INCRA  em  áreas  de 
assentamento, 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.

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

Segunda fase

Circunstâncias atenuantes: ausentes.

Circunstâncias agravantes: ausentes.
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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.

Sexto fato -    art. 333 do Código Penal  

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  de  sua  reprovabilidade,  considerando  que  o 
acusado, como atuante no ramo madeireiro e agindo em nome de André Suleiman, 
buscou  facilitar  o  exercício  da  atividade  empresarial  mediante  esquema ilícito  de 
pagamento de vantagens indevidas a servidores públicos.

Circunstâncias  do  crime  negativas,  considerando  que  o  acusado  agiu 
como interposta pessoa na negociação relativa à vantagem indevida, como forma de 
ocultar o interessado na sua prática.

Consequências negativas, considerando que, além de ofertar vantagem 
indevida,  o  crime  se  exauriu,  com  o  efetivo  pagamento  da  mesma;  ademais,  a 
vantagem  ofertada  estava  relacionada  com  a  atuação  do  INCRA  em  áreas  de 
assentamento, 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.

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

Segunda fase

Circunstâncias atenuantes: ausentes.

Circunstâncias agravantes: ausentes.
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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

Quanto  aos  quinto  e  sexto  fatos,  foram  praticadas  três  condutas. 
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 (relativos aos quinto e sexto 
fatos da denúncia), majorando-a à razão de um quinto.

A pena corresponde, assim, a 6 (seis) anos de reclusão.

As  penas  de  multas  devem  ser  somadas,  correspondendo  a  345 
(trezentos e quarenta e cinco) dias-multa.

Décimo fato -  art. 2º da Lei n. 12.850/2013

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 normal à espécie.

Circunstâncias do crime negativas, considerando que a organização se 
constituiu de forma sub-reptícia,  mediante contatos velados e escamoteados entre 
particulares  e  agentes  públicos,  sendo  que  os  envolvidos  buscavam  apenas 
exteriorizar laços de amizade ou profissionais.

Consequências  negativas,  eis  que  a  organização  criminosa  atuou  no 
sentido  de  viabilizar  exploração  agrária  e  florestal,  com  cooptação  de  agentes 
comunitários e seus partícipes chegaram a aferir lucro com a conduta.

Motivos devem ser valorados negativamente, pois a organização tinha 
como finalidade viabilizar crimes fundiários e ambientais na região oeste do Pará, com 
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prejuízo à região amazônica, revelando profunda motivação egoística.

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: art. 2º, §4º, da Lei n. 12.850/2013 (“se há 
concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição 
para a prática de infração penal”). Aumento a pena à razão de um sexto.

Pena definitiva: 5 (cinco) anos  e 10 (dez) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa em 208 (duzentos e oito) dias-multa.

Total das penas

Considerando  a  continuidade  delitiva  entre  os  crimes  de  corrupção 
passiva e o concurso material com os demais, as penas, somadas, equivalem a 19 
(dezenove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 2 anos (dois) anos e 6 (seis) meses 
de detenção e 1175 (um mil cento e setenta 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  26/05/2016  (277  dias).  Não 
obstante o período, considerando-se a pena aplicada, o regime inicial de cumprimento 
de pena a ser fixado é o fechado, quanto à pena de reclusão, e semiaberto, quanto à 
detenção.

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.

Enilson Alcântara Pereira

Segundo fato - art. 69 da Lei n. 9.605/1998
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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  é  grave,  em  vista  da  intensidade  do  dolo  de  da 
reprovabilidade da conduta, pois o acusado buscou obstar a fiscalização ambiental 
mediante  refinada  estratégia  de  manipulação  de  dados  em  sistema  eletrônico, 
burlando normas de controle de produtos florestais.

Circunstâncias do crime negativas, considerando que o acusado buscou 
mascarar a ilicitude de material florestal extraído ilegalmente, forjando documentos 
para dar aparência de legalidade à carga.

Consequências negativas,  considerando que o produto madeireiro  tem 
origem na região amazônica, com dano a este ecossistema especialmente protegido.

Os  motivos  devem  ser  valorados  negativamente,  pois  o  óbice  à 
fiscalização  ambiental  decorreu  da  intenção  de  “esquentar”  madeira  extraída 
irregularmente.

Assim, atendendo essas circunstâncias judiciais (CP, art. 59), fixo a pena 
base em 2 (dois) anos de detenção.

Segunda fase

Circunstâncias atenuantes: confissão.

Circunstâncias agravantes: art. 15, II, “a”, Lei n. 9.605/1998 - “para obter 
vantagem pecuniária”. Circunstâncias compensadas.

Pena intermediária:  2 (dois) anos de detenção.

Terceira fase

Causas de diminuição de pena: ausentes.

Causas de aumento de pena: ausentes.

Pena definitiva: 2 (dois) anos de detenção.

Fixo a pena de multa em 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Em vista do montante da pena aplicada e considerando o prazo decorrido 
desde  o  recebimento  da  denúncia,  pronuncio  a  prescrição  da  pretensão  punitiva 
estatal, quanto a este fato (art. 109, V, Código Penal).
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Segundo fato - art. 180, §1º do Código Penal

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 normal à espécie.

Circunstâncias do crime negativas, considerando que o acusado buscou 
negociar  madeira  de  origem  ilegal,  buscando  dissimular  sua  origem  irregular  e 
fazendo nome de uso de terceiros.

Consequências negativas,  considerando que o produto madeireiro  tem 
origem na região amazônica, com dano a este ecossistema especialmente protegido.

Nada a valorar quanto aos motivos.

Assim, atendendo essas circunstâncias judiciais (CP, art. 59), fixo a pena 
base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Segunda fase

Circunstâncias atenuantes: confissão.

Circunstâncias agravantes: ausentes.

Pena intermediária:  4 (quatro) anos de reclusão.

Terceira fase

Causas de diminuição de pena: ausentes.

Causas de aumento de pena: ausentes.

Pena definitiva: 4 (quatro) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa em 80 (oitenta) dias-multa.

Segundo fato - 304 c/c art. 299 do Código Penal

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 
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vítima.

A  culpabilidade  é  grave,  em  vista  da  intensidade  do  dolo  de  da 
reprovabilidade da conduta, pois o acusado buscou obstar a fiscalização ambiental 
mediante  refinada  estratégia  de  manipulação  de  dados  em  sistema  eletrônico, 
burlando normas de controle de produtos florestais.

Circunstâncias do crime negativas, considerando que o acusado buscou 
mascarar a ilicitude de material florestal extraído ilegalmente, forjando documentos 
para dar aparência de legalidade à carga.

Consequências negativas,  considerando que o produto madeireiro  tem 
origem na região amazônica, com dano a este ecossistema especialmente protegido.

Os  motivos  devem  ser  valorados  negativamente,  pois  a  falsidade 
decorreu da intenção de “esquentar” madeira extraída irregularmente.

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

Segunda fase

Circunstâncias atenuantes: confissão.

Circunstâncias agravantes: ausentes

Pena intermediária:  2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Terceira fase

Causas de diminuição de pena: ausentes.

Causas de aumento de pena: ausentes.

Pena definitiva: 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa em 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Décimo fato -  art. 2º da Lei n. 12.850/2013

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 normal à espécie.

Circunstâncias do crime negativas, considerando que a organização se 
constituiu de forma sub-reptícia,  mediante contatos velados e escamoteados entre 
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particulares  e  agentes  públicos,  sendo  que  os  envolvidos  buscavam  apenas 
exteriorizar laços de amizade ou profissionais.

Consequências  negativas,  eis  que  a  organização  criminosa  atuou  no 
sentido  de  viabilizar  exploração  agrária  e  florestal,  com  cooptação  de  agentes 
comunitários e seus partícipes chegaram a aferir lucro com a conduta.

Motivos devem ser valorados negativamente, pois a organização tinha 
como finalidade viabilizar crimes fundiários e ambientais na região oeste do Pará, com 
prejuízo à região amazônica, revelando profunda motivação egoística.

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: art. 2º, §4º, da Lei n. 12.850/2013 (“se há 
concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição 
para a prática de infração penal”). Aumento a pena à razão de um sexto.

Pena definitiva: 5 (cinco) anos  e 10 (dez) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa em 208 (duzentos e oito) dias-multa.

Total das penas e disposições relativas ao cumprimento

Considerando  a  continuidade  delitiva  entre  os  crimes  de  corrupção 
passiva  e  o  concurso  material  com o  crime  de  organização  criminosa,  as  penas, 
somadas,  equivalem  a  12  (doze)  anos  e  4  (quatro)  meses  de  reclusão  e  429 
(quatrocentos e vinte e nove) 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  12/08/2016  (355  dias).  Não 
obstante o período, considerando-se a pena aplicada, o regime inicial de cumprimento 
de pena a ser fixado é o fechado.

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

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

Idelcide Lopes Viana

Segundo fato - art. 69 da Lei n. 9.605/1998

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  é  grave,  em  vista  da  intensidade  do  dolo  de  da 
reprovabilidade da conduta, pois o acusado buscou obstar a fiscalização ambiental 
mediante  refinada  estratégia  de  manipulação  de  dados  em  sistema  eletrônico, 
burlando normas de controle de produtos florestais.

Circunstâncias do crime negativas, considerando que o acusado buscou 
mascarar a ilicitude de material florestal extraído ilegalmente, forjando documentos 
para dar aparência de legalidade à carga.

Consequências negativas,  considerando que o produto madeireiro  tem 
origem na região amazônica, com dano a este ecossistema especialmente protegido.

Os  motivos  devem  ser  valorados  negativamente,  pois  o  óbice  à 
fiscalização  ambiental  decorreu  da  intenção  de  “esquentar”  madeira  extraída 
irregularmente.

Assim, atendendo essas circunstâncias judiciais (CP, art. 59), fixo a pena 
base em 2 (dois) anos de detenção.

Segunda fase

Circunstâncias atenuantes: confissão.

Circunstâncias agravantes: art. 15, II, “a”, Lei n. 9.605/1998 - “para obter 
vantagem pecuniária”. Circunstâncias compensadas.

Pena intermediária:  2 (dois) anos de detenção.

Terceira fase

Causas de diminuição de pena: ausentes.

Causas de aumento de pena: ausentes.

________________________________________________________________________________________________________________________
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 6822333902208.

                                 Pág. 81/95



 

  0  0  0  4  1  3  4  1  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° 0004134-14.2015.4.01.3902 - 2ª VARA - SANTARÉM
Nº de registro e-CVD 00378.2019.00023902.1.00582/00128

Pena definitiva: 2 (dois) anos de detenção.

Fixo a pena de multa em 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Em vista do montante da pena aplicada e considerando o prazo decorrido 
desde  o  recebimento  da  denúncia,  pronuncio  a  prescrição  da  pretensão  punitiva 
estatal, quanto a este fato (art. 109, V, Código Penal).

Segundo fato - art. 180, §1º do Código Penal

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 normal à espécie.

Circunstâncias do crime negativas, considerando que o acusado buscou 
negociar madeira de origem ilegal, buscando dissimular sua origem irregular.

Consequências negativas,  considerando que o produto madeireiro  tem 
origem na região amazônica, com dano a este ecossistema especialmente protegido.

Nada a valorar quanto aos motivos.

Assim, atendendo essas circunstâncias judiciais (CP, art. 59), fixo a pena 
base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Segunda fase

Circunstâncias atenuantes: confissão.

Circunstâncias agravantes: ausentes.

Pena intermediária:  4 (quatro) anos de reclusão.

Terceira fase

Causas de diminuição de pena: ausentes.

Causas de aumento de pena: ausentes.

Pena definitiva: 4 (quatro) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa em 80 (oitenta) dias-multa.
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Segundo fato – art. 299 do Código Penal

Primeira fase

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

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 inserção de dados falsos em sistema informatizado, para fins de obtenção 
do documento ideologicamente falto, ou seja, mediante utilização de dados relativos a 
empreendimento fictício.

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 carga de madeira irregular 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 meses de reclusão.

Segunda fase

Circunstâncias atenuantes: confissão.

Circunstâncias agravantes: ausentes

Pena intermediária:  2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Terceira fase

Causas de diminuição de pena: ausentes.

Causas de aumento de pena: ausentes.

Pena definitiva: 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa em 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Décimo fato -  art. 2º da Lei n. 12.850/2013
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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 normal à espécie.

Circunstâncias do crime negativas, considerando que a organização se 
constituiu de forma sub-reptícia,  mediante contatos velados e escamoteados entre 
particulares  e  agentes  públicos,  sendo  que  os  envolvidos  buscavam  apenas 
exteriorizar laços de amizade ou profissionais.

Consequências  negativas,  eis  que  a  organização  criminosa  atuou  no 
sentido  de  viabilizar  exploração  agrária  e  florestal,  com  cooptação  de  agentes 
comunitários e seus partícipes chegaram a aferir lucro com a conduta.

Motivos devem ser valorados negativamente, pois a organização tinha 
como finalidade viabilizar crimes fundiários e ambientais na região oeste do Pará, com 
prejuízo à região amazônica, revelando profunda motivação egoística.

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: art. 2º, §4º, da Lei n. 12.850/2013 (“se há 
concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição 
para a prática de infração penal”). Aumento a pena à razão de um sexto.

Pena definitiva: 5 (cinco) anos  e 10 (dez) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa em 208 (duzentos e oito) dias-multa.

Total das penas

Considerando  a  continuidade  delitiva  entre  os  crimes  de  corrupção 
passiva e o concurso material com os demais, as penas, somadas, equivalem a 12 
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(doze) anos e 4(quatro) meses de reclusão e 429 (quatrocentos e vinte nove) dias-
multa.

Considerando-se a pena aplicada,  o regime inicial  de cumprimento de 
pena a ser fixado é o fechado.

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.

Luiz Bacelar Guerreiro Júnior

Quinto fato – art. 317 do Código Penal

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. Ademais, ocupava o 
cargo mais elevado na hierarquia da Superintendência do INCRA em Santarém.

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,  seja articulando encontros em locais distintos do 
local do trabalho.

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  INCRA  em  áreas  de 
assentamento, 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
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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.

Décimo fato -  art. 2º da Lei n. 12.850/2013

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 normal à espécie.

Circunstâncias do crime negativas, considerando que a organização se 
constituiu de forma sub-reptícia,  mediante contatos velados e escamoteados entre 
particulares  e  agentes  públicos,  sendo  que  os  envolvidos  buscavam  apenas 
exteriorizar laços de amizade ou profissionais.

Consequências  negativas,  eis  que  a  organização  criminosa  atuou  no 
sentido  de  viabilizar  exploração  agrária  e  florestal,  com  cooptação  de  agentes 
comunitários e seus partícipes chegaram a aferir lucro com a conduta.

Motivos devem ser valorados negativamente, pois a organização tinha 
como finalidade viabilizar crimes fundiários e ambientais na região oeste do Pará, com 
prejuízo à região amazônica, revelando profunda motivação egoística.

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.
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Terceira fase

Causas de diminuição de pena: ausentes.

Causas de aumento de pena: art. 2º, §4º, da Lei n. 12.850/2013 (“se há 
concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição 
para a prática de infração penal”). Aumento a pena à razão de um sexto.

Pena definitiva: 5 (cinco) anos  e 10 (dez) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa em 208 (duzentos e oito) dias-multa.

Total das penas e disposições relativas ao cumprimento

Considerando o concurso material entre os crimes, as penas, somadas, 
equivalem a 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 323 (trezentos e vinte e 
três) 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 28/12/2015 e de 07/01/2016 a 
14/05/2016 (256 dias). Não obstante o período, considerando-se a pena aplicada, o 
regime inicial de cumprimento de pena a ser fixado é o fechado.

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

Fixo cada dia-multa em 1/25 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Condeno o réu à perda do cargo e aplico a interdição para o exercício de 
função ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da 
pena (art. 2º, §6º, da Lei n. 12.850/2013).

Ranieiri Gonçalves Terra

Primeiro fato – art. 69 da Lei n. 9.605/1998

Primeira fase

Quanto às circunstâncias do art. 59 do Código Penal: não há elementos, 
nos autos, para valorar 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 fl. 175. Considera-se neste momento, e não como reincidência, pois 
a certidão juntada não é detalhada e não permite inferir se a condenação gera efeitos  
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para tal fim.

A  culpabilidade  é  grave,  em  vista  da  intensidade  do  dolo  de  da 
reprovabilidade da conduta, pois o acusado buscou obstar a fiscalização ambiental 
mediante refinada estratégia de troca de documentação.

Circunstâncias do crime negativas, considerando que o acusado buscou 
mascarar a ilicitude de material florestal extraído ilegalmente, forjando documentos 
para dar aparência de legalidade à carga.

Consequências negativas,  considerando que o produto madeireiro  tem 
origem na região amazônica, com dano a este ecossistema especialmente protegido.

Os  motivos  devem  ser  valorados  negativamente,  pois  o  óbice  à 
fiscalização  ambiental  decorreu  da  intenção  de  “esquentar”  madeira  extraída 
irregularmente.

Assim, atendendo essas circunstâncias judiciais (CP, art. 59), fixo a pena 
base em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção.

Segunda fase

Circunstâncias atenuantes: ausentes.

Circunstâncias agravantes: art. 15, II, “a”, Lei n. 9.605/1998 - “para obter 
vantagem pecuniária”.

Pena intermediária:  2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção.

Terceira fase

Causas de diminuição de pena: ausentes.

Causas de aumento de pena: ausentes.

Pena definitiva: 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção.

Fixo a pena de multa em 302 (trezentos e dois) dias-multa.

Primeiro fato – art. 180, §1º, Código Penal

Primeira fase

Quanto às circunstâncias do art. 59 do Código Penal: não há elementos, 
nos autos, para valorar  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 fl. 175. Considera-se neste momento, e não como reincidência, pois 
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a certidão juntada não é detalhada e não permite inferir se a condenação gera efeitos  
para tal fim.

A culpabilidade normal à espécie.

Circunstâncias do crime negativas, considerando que o acusado buscou 
negociar  madeira  de  origem  ilegal,  buscando  dissimular  sua  origem  irregular  e 
fazendo nome de uso de terceiros.

Consequências negativas,  considerando que o produto madeireiro  tem 
origem na região amazônica, com dano a este ecossistema especialmente protegido.

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 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Nono fato – art. 180, §1º, Código Penal

Primeira fase

Quanto às circunstâncias do art. 59 do Código Penal: não há elementos, 
nos autos, para valorar  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 fl. 175. 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 normal à espécie.
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Circunstâncias do crime negativas, considerando que o acusado buscou 
negociar  madeira  de  origem  ilegal,  buscando  dissimular  sua  origem  irregular  e 
fazendo nome de uso de terceiros.

Consequências negativas,  considerando que o produto madeireiro  tem 
origem na região amazônica, com dano a este ecossistema especialmente protegido.

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.

Causas de aumento de pena: ausentes.

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

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

Crime continuado

O  réu  foi  condenado,  por  duas  vezes,  pelo  crime  de  receptação 
qualificada (primeiro e nono fatos). 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 um 
sexto.

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

As  penas  de  multas  devem  ser  somadas,  correspondendo  a  265 
(duzentos e sessenta e cinco) dias-multa.

Total das penas e disposições relativas ao cumprimento
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Considerando o concurso material entre os crimes, as penas, somadas, 
equivalem a  2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção e 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa.

Regime inicial aberto para a pena de detenção e semiaberto para a de 
reclusão.

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.

Destinação dos bens sequestrados e apreendidos

É efeito da condenação a perda, em favor da União, do produto do crime 
ou  de  qualquer  bem ou  valor  que  constitua  proveito  auferido  pelo  agente  com a 
prática do fato criminoso (art. 91, II, “b”, do Código Penal).

Com efeito, em relação aos réus condenados pela prática do crime de 
organização criminosa, imperativa a perda dos bens apreendidos e sequestrados nos 
autos 3296-71.2015.4.01.3902, no qual as medidas respectivas foram decretadas por 
este Juízo.

A  organização  criminosa  voltava-se  à  prática  de  crimes  de  natureza 
ambiental e fundiária, sendo que evolução patrimonial, sem regular comprovação de 
origem lícita dos bens, indica que estes seriam proveito de crime:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ART. 288 DO 
CP), CONCUSSÃO (ART. 316 DO CP), CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA 
(ART.  317,  §1º  DO CP),  EXTORSÃO (ART.  158 DO CP)  E  VIOLAÇÃO DE  
SIGILO FUNCIONAL (ART.  325 DO CP).OPERAÇÃO UDYAT.  PRELIMINARES  
REJEITADAS.MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADAS.  QUADRILHA 
CONFIGURADA.  CONDENAÇÃO  NAS  PENAS  DO  ART.  288  DO  CP.  
DOSIMETRIA  DAS  PENAS.  DESPENALIZAÇÃO.  AGRAVANTE.  REGIME  DE  
CUMPRIMENTO. RESTITUIÇÃO BENS. (...) 5.  Impossibilidade de devolução 
dos bens e valores discriminados na sentença no tópico destinado a seu 
perdimento, considerando que os elementos probatórios coligidos ao feito 
revelam  que  os  réus  auferiram  vantagens  pecuniárias  ilícitas  em 
decorrência  das  condutas  delitivas,  o  que  acarretou  a  evolução  de 
patrimônio. (…)  (ACR  0000761-15.2013.4.01.3200,  DESEMBARGADORA 
FEDERAL  MONICA  SIFUENTES,  TRF1  -  TERCEIRA  TURMA,  e-DJF1 
27/03/2018 PAG.)

Também  ficam  perdidos  instrumentos  do  crime  (tais  como  aparelhos 
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telefônicos, utilizados para negociação de vantagens indevidas e computadores, para 
registros dos crimes respectivos), na forma do art. 91, II “a” do Código Penal.

Assim, ficam perdidos, em favor da UNIÃO:

a) ANDRÉ LUIS DA SILVA SULEIMAN:

• 01 CELULAR IPHONE BRANCO, COM PEQUENAS AVARIAS, CUJO O CÓDIGO DE 
DESBLOQUEIO É O DE Nº 1436 E ENCONTRA-SE DISCRIMINADO NO VERSO DO 
APARELHO 

• 01  CELULAR  IPHONE,  COM  PEQUENAS  AVARIAS,  CINZA  ATRÁS  E  PRETO  NA 
FRENTE, CUJA A SENHA DE DESBLOQUEIO É 8582, DISCRIMINADO NO VERSO DO 
APARELHO

• UM COMPUTADOR ESTILO ALL IN ON ONE, MARCA LG MODELO LG 22V24. COM 
FONTE, QUE ERA UTILIZADO PELA GEISYANNE 

• UM CELULAR IPHONE, COM PEQUENAS AVARIAS,  FRENTE PRETO E TRASEIRO 
CINZA,  COM  CAPA  PROTETORA,  CUJA  A  SENHA  DE  DESBLOQUEIO  Nº  2266, 
ENCONTRA-SE NO VERSO DO APARELHO

• UM  NOTEBOOK  DA  MARCA  SONY  VAIO,  MODELO  SVF153B1YX,  COM 
CARREGADOR, USADO PELA SECRETÁRIA LEIDINÁRIA

• 01 APARELHO CELULAR DUAL SIM, LG, PRETO E COM PEQUENAS AVARIAS, COM 
BATERIA E 01 CHIP DISCRIMINADO COMO SENDO DA VIVO, IMEI A Nº 354969-06-
2170731

• 01 APARELHO CELULAR PRETO, COM PEQUENAS AVARIAS, LG, DUAL SIM, COM 
BATERIA E DOIS CHIPS, DA VIVO E TIM, IMEI A: 354969-06-224659-8

• 01  NOTEBOOK  CINZA,  DELL,  SERVICE  TAG  (ENCONTRA-SE  NO  VERSO  DO 
APARELHO) (S/N) 2KRY542 EXPRESS CODE - GUARDADA DENTRO DE UMA PASTA 
PRETA DA MAXPRINT

• HILUX PLACA NXP3873

• REB/TELACAR CA 50 PLACA HPR 4919

• HONDA/CIVIC LX PLACA JVC 7032

• MMC/L200 OUTDOOR PLACA NKQ 4599

• VW/VOYAGE 1.6 CONFORTL PLACA NSS 3678

• RENAULT/DUSTER 16 4X2 PLACA OJG 5164
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• R$ 112,14 (BACENJUD)

• R$ 14.200,98 (BACENJUD - OLIVEIRA E SULEIMAN IND E COM DE MAD LTDA)

• EMBARCAÇÃO CAP. FERNANDES

• R$ 1.137.894,07 (depósito em cheque)

• Valores pagos a título de fiança.

b) CHARLES PIRES DE ARAÚJO:

• NOTEBOOK  CCE,  COM  BATERIA  E  RESPECTIVA  FONTE,  SEM  TECLA  "C", 
QUEBRADO NO CANTO ESQUERDO NA ABERTURA DA TELA. NOTEBOOK TS2C, 
S/N 2091; MO 502547; CQ 8350; ARRNOOOOGTNF201M3D 

• CELULAR  SAMSUNG  NA  COR  PRETA,  COM  RESPECTIVA  BATERIA.  IMEI 
35539/05/128829/6; IMEI 355540/05/128829/4. SEM CHIP. COM CARTÃO MICRO 
SD 4GB

• R$ 33,37 (BACENJUD)

• R$ 28.222,50 (decorrente de alienação antecipada de VEÍCULO PLACA JVV 7895)

• Valores pagos a título de fiança.

c) DANILO CAMPOS CARDOSO:

• 01 (UM) PEN DRIVE SAN DISK NAS CORES VERMELHA E PRETA
• 01 (UM) COMPUTADOR SONY VAIO, PRODUCTER NAME V PCL213FX - SERVICE 

TAG C6U1PLSQ, COR PREDOMINANTE PRETA, COM BATERIA SONY ACER ADPTER 
19,5V, ACLOPADA AO MESMO COM TECLADO E MOUSE SEM FIO

• EMBARCAÇÃO MALUKA

• R$50.000,00 (depósito de cheque)

• R$ 90.000,00 (decorrente de alienação antecipada de VEÍCULO TOYOTA SW4, 
PLACA 4435,  APREENDIDA COM RICARDOS CÉSAR GUSMÃO TOLENTINO NOS 
AUTOS Nº 146-48.2016.4.01.3902.

• Valores pagos a título de fiança.

d) ENILSON ALCANTARA PEREIRA:

• R$ 2.284,41 (BACENJUD)

• Valores pagos a título de fiança.
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e) LUIZ BACELAR GUERREIRO JUNIOR:

• UM  APARELHO  CELULAR,  MARCA  SAMSUMG,  GALAXY  WIN  2,  MODELO  SM 
G360BTt, REGISTRADO COM NR 93-991283111

• UM CARTÃO DE CHIP CELULAR OPERADORA VIVO

• UM PEN DRIVE. COR AZUL, MARCA KINGSTON

• UM APARELHO CELULAR MARCA BLACK BERRY, COR PRETA, MODELO E0168, NR 
093-991282558

• UM APARELHO CELULAR  MARCA SAMSUMG, COR PRETA, DUO CHIP, MODELO GP 
E2262

• R$ 17,30 (Bacenjud)

• EMBARCAÇÃO FILO

• Valores pagos a título de fiança.

f) ADRIANO LUIZ MINELLO:

• UM  LAP  TOP,  MARCA  CCE  INFO  DE  COR  PRETA  COM  O  Nº  DE  SÉRIE 
BNQMRH00GTOTSC00BLA

• R$ 1.301,32 (Bacenjud)

• Valores pagos a título de fiança.

Deixa-se de declarar o perdimento dos imóveis constritos nos autos, em 
vista da ausência de evidências de sua vinculação com ilícito praticado.

Declaro também perdidos o telefone celular o notebook apreendidos com 
RANIERI GONÇALVES TERRA, eis que se tratam de instrumentos tipicamente utilizados 
para manipulação de dados,  forma pela qual os crimes foram praticados. Também 
ficam perdidos os R$ 78.400,00 apreendidos em seu poder, diante da ausência de 
comprovação de origem lícita e do indicativo da origem em comercialização irregualr 
de madeira.

Os  veículos  relacionados  ao  quinto  fato  (VEÍCULO  CAMIONETE  L200 
PLACA JXF 6225 e VEÍCULO CAMIONETE TOYOTA HILUX PLACA JUX 4014), ou valores 
decorrentes de sua alienação devem ser restituídos aos seus possuidores – Município 
de Óbidos e RAIMUNDO RUBENS DE BARROS VAZ).

Os bens e valores dos réus absolvidos serão restituídos após o trânsito 
em julgado da sentença – arts. 131, III e 337 do Código de Processo Penal.

Considerações comuns
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Custas pelos condenados.

Trasladar  esta  sentença  aos  autos  3296-71.2015.4.013902,  ficando 
revogadas  todas  as  cautelares  aplicadas  aos  réus  absolvidos  (VINICIUS  PICANÇO 
LOPES,  ELOY  LUIZ  VACCARO,  WALDERSON DO  EGITO  SENA e  PAULO DE  ALMEIDA 
OLIVEIRA JUNIOR), 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;

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 INCRA 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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