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SENTENÇA
 

 
  

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em face de
SALOMÃO SOUSA ALENCAR, imputando-lhe a prática do crime previsto no parágrafo único do
artigo 4° da Lei n. 7.492/86, por ter atuação temerária na condição de gerente do Banco da
Amazônia S/A na agência localizada em Boca do Acre/AM.
 

Denúncia recebida em 18/07/2018 (fl. 11 do ID 605888381).
 

Resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública da União às fls. 20/25
do ID 605888381.
 

Às fls. 60/61 do ID 605888381 decisão rejeitando as hipóteses de absolvição
sumária do réu e determinando o prosseguimento do feito.
 

Termo de audiência às fls. 10 do ID 605888384 com a oitiva da testemunha JOSÉ
MARIA CORREA DO NASCIMENTO.
 

Despacho de fls. 17 do ID 605888384 homologando a desistência tácita da
testemunha de defesa EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA.
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Termo de audiência às fls. 25 do ID 605888384 com a oitiva das testemunhas
EMIDIA GAYOSO YBARRA e JOSÉ MORAES DA COSTA.
 

Termo de audiência às fls. 50 do ID 605888384 com a oitiva das testemunhas
EVERTON MOURA PINHEIRO e HÉLIO OLIVEIRA ELIAS FILHO. No ato foi homologado a
desistência da testemunha RAIMUNDA DE ARAÚJO NUNES.
 

Termo de audiência às fls. 65 do ID 605888384 com o interrogatório do réu.
 

Termo de audiência às fls. 92 do ID 605888384 com a oitiva das testemunhas
STENIO MORAIS DE MATOS, MOISES STEFANINI DE SOUZA MAGALHÃES, MARIA DAS
DORES OLIVEIRA MUNHOZ, RAIFE NORONHA CALACINA, CARLOS ROBERTO DOS ANJOS
SILVA e RAIMUNDA DE ARAÚJO NUNES.
 

Termo de audiência às fls. 01 do ID 605888390 com a oitiva da testemunha
ALCINETE CAMPOS DE SOUZA.
 

Termo de audiência no ID 1371247758 com a oitiva da testemunha RODRIGO
FRANÇA FERREIRA e homologação da desistência da testemunha LUIS CLAUDIO COIMBRA
MARQUES.
 

O MPF apresentou alegações finais no ID 1377162791 requerendo a condenação
do acusado pela prática do crime previsto no artigo 4° da Lei n. 7.492/86, ante a comprovação de
autoria e materialidade delitivas. Fez requerimentos no tocante à dosimetria da pena.
 

A defesa apresentou alegações finais no ID 1414191755 e ID 1430765773,
alegando preliminarmente a inépcia da inicial. No mérito arguiu a inépcia da denúncia, não
subsunção ao tipo penal, ausência de dolo, ausência de prova e inexigibilidade de conduta
diversa. Por fim, requereu a fixação da pena no patamar mínimo e substituição por pena restritiva
de direito. Por fim, requereu a fixação do regime aberto.
 

É o relatório. Decido.
 

Narra a denúncia que o Banco da Amazônia S/A ao realizar uma auditoria na
agência de Boca do Acre/AM detectou inconformidades nos créditos do Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte – FNO, relacionadas com as linhas de crédito a empreendedores
individuais.
 

Aponta que houve 425 (quatrocentos e vinte e cinco) empréstimos concedidos a
empreendedores individuais, totalizando 3.562.000,00 (três milhões quinhentos e sessenta e dois
mil reais), dos quais 234 (duzentos e trinta e quatro), no valor de R$ 2.062.000,00 (dois milhões
sessenta e dois mil reais) foram inadimplentes.
 

Ademais houve 279 (duzentos e setenta e nove) financiamentos na modalidade
FNO emergencial não rural, somando R$ 23.187.443,60 (vinte e três milhões cento e oitenta e
sete mil quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), incompatíveis com a
realidade local de Boca do Acre e Pauini.
 

Nesta auditoria, realizada entre 17/03/2014 a 04/04/2014, verificou-se que a maioria
das inadimplências foi gerada pelo descumprimento das normas de análise de crédito, que não
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estavam sendo cumpridas.
 

Segundo a denúncia, houve atuação temerária de SALOMÃO SOUZA ALENCAR,
na condição de gerente do Banco da Amazônia S/A na agência localizada em Boca do Acre/AM,
no período compreendido entre 21/09/2011 a 04/08/2013.
 

DA TIPICIDADE
 

O crime de obtenção de financiamento em instituição financeira mediante fraude
está previsto no parágrafo único do artigo 4° da Lei n. 7.492/86, nos seguintes termos:
 

Art. 4º Gerir fraudulentamente instituição financeira:
 

Pena - Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa.
 
Parágrafo único. Se a gestão é temerária:
 
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.
 

 
 

DA PRELIMINAR
 

A defesa técnica de SALOMÃO alega que a peça acusatória foi omissa quanto ao
elemento subjetivo do tipo e não demonstrou um manifesto abuso por parte do acusado.
 

Não há que se falar em inépcia da inicial acusatória, pois é possível compreender
todas as condutas irregulares atribuídas ao acusado na autorização dos créditos.
 

Portanto, vê-se que a denúncia descreve satisfatoriamente a conduta praticada pelo
acusado de modo a permitir o direito ao contraditório e a ampla defesa.
 

Isto posto, REJEITO a preliminar de inépcia da denúncia com nulidade dos atos
processuais.
 

Não existindo outras questões de ordem preliminar, assim como vícios ou nulidades
durante a instrução processual, a exigirem o saneamento do processo, passo à análise do mérito
da presente ação penal.
 

 
 

DA MATERIALIDADE E AUTORIA
 

Diante das provas dos autos, verifica-se que SALOMÃO, enquanto gerente do
BASA, deixou de observar as normas de análise de crédito, praticando atuação temerária da
instituição financeira Banco da Amazônia S/A.
 

No Inquérito Administrativo n° 13/2014 de fls. 17/26 do ID 606276353, afirmou-se
que o réu SALOMÃO privilegiou a superação de metas em detrimento da segurança e
seletividade dos negócios, deixando de observar as orientações normativas quanto à qualidade
dos créditos pactuados. Assim agindo, gerou uma inadimplência de vultosos valores, o que levou
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à sua demissão por justa causa (fls. 27 do ID 606276353).
 

No âmbito judicial, o funcionário do BASA à época, JOSÉ MARIA CORREA DO
NASCIMENTO, afirmou em sua oitiva que, a mando do gerente SALOMÃO, diversos
financiamentos eram feitos às pressas, sem obedecer aos normativos do Banco, vejamos (ID
605933368):
 

Que trabalhou na agência de boca do acre até dezembro de 2013; Que
Salomão de Souza Alencar era o gerente geral da unidade; Que não
participava da análise dos créditos concedidos, Que não participava dos
empréstimos concedidos pelo banco; Que deveria participar, mas que algumas
foram feitas a toque de caixa e bastantes passaram sem ser analisadas; Que a
metodologia é a proposta ser recebida pelo gerente e o assistente comercial,
posteriormente analisada para verificar se existe a viabilidade econômica de
pagamento, se o cliente tem condições de pagar; QUE depois passa por um
comitê, o CCOA – Comitê de Crédito de Operações da Agência e a partir daí
que segue para liberação; QUE algumas vezes esse trâmite deixou a desejar;
Que na maioria das vezes não se observava o procedimento adequado; QUE o
processo deveria ter sido mais criterioso nas liberações; QUE essas operações
chegavam aos pacotes, de 10, 15, 20 em caixas de arquivo; QUE eram
repassadas para um colega específico, QUE esse colega fazia todo o trâmite
das operações era Hélio; QUE ele recepcionava toda a documentação, fazia
cadastro, fazia as análises e por muitas vezes até auxiliava os planos de
negócio das operações; QUE muitas vezes o crédito era concedido e só
posteriormente era submetido a verificação pelo CCOA, QUE acontecia nos
processos de Hélio sobre comando do Salomão, QUE enquanto estava na
agência começou a inadimplência; Que naquela época a taxa era de 5% de
inadimplência. Que perto de 10% já tem que entra em contato com a
Superintendência QUE perto de ir embora as taxas de inadimplência
começaram a aumentar; QUE era membro do CCOA, QUE quando recebia a
documentação notava que o crédito deveria ser concedido a empresas com
mais de 1 ano, mas algumas pertenciam a empresas com 6 meses ou até
recém criadas, QUE o regulamento exigia que as empresas tivessem no
mínimo 1 ano, QUE questionavam Hélio a respeito da inobservância do critério
temporal, QUE Hélio respondia que Salomão permitia a concessão caso o
empreendedor já tivesse praticado a atividade; QUE alguns processos não
tinha o relatório de visita gerencial, para verificar se o empreendimento existe,
QUE nunca viu Salomão realizar a visita, QUE alguns processos não tinham o
relatório, QUE Hélio dizia que embora não tivesse o papel do relatório Salomão
teria realizado as visitas, e que iria fazer; Que as operações conduzidas por
Hélio a mando de Salomão não obedeciam os normativos do banco; Que
Salomão pediu para eles atenderem várias pessoas no mesmo dia para abrir
conta e no final do dia já saiam com o financiamento no final da tarde, de uma
forma muito rápida; Que todos diziam que isso ia dar algum problema; Que
normalmente um limite médio para aprovar financiamento era de 4 ou 5 dias e,
nessas situações, muitas vezes era feita em 1 dia; QUE Hélio muitas vezes
elaborava o plano de negócio; Que isso é encargo do cliente.
 

 
  

Outro funcionário do BASA à época, HÉLIO OLIVEIRA ELIAS FILHO, confirmou que
quem autorizava os financiamentos era SALOMÃO e que, por muitas vezes, a documentação
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estava incompleta, inclusive sem o relatório de visita gerencial, documento necessário até em
período emergencial (ID 605946395):
 

QUE trabalha no BASA desde março de 2012, QUE trabalhou na unidade do
Acre 3 anos, QUE durante parte do período em que esteve lá, Salomão era
gerente, Que quando chegou na agência SALOMÃO já trabalhava lá; QUE o
procedimento para concessão para crédito da empresa individual era quando
traziam a documentação, faziam a análise, faziam a liberação e passava para
o gerente explicar para o cliente, QUE a documentação que precisava era RG,
CPF, comprovante de endereço documentos da empresa e previsão de
faturamento, QUE fazia parte do setor de análise dos documentos, Que
juntamente com Moisés fazia essa análise de documentação; QUE se fosse
aprovado o crédito era liberado, Que Comitê aprovava Que quem participava
era o gerente, o assistente administrativo; QUE Salomão participava da
concessão de todos os créditos como gerente, QUE a maioria dos processos
não teve relatório de visita gerencial e que era necessário sim esse relatório;
QUE Salomão deixou acumular os relatórios, pois era sua atribuição pessoal,
QUE por isso alguns benefícios foram concedidos sem o relatório, QUE em
março de 2012 o município estava na situação emergencial, QUE em 2013
também houve enchente, QUE Salomão saiu logo após o fim do período
emergencial; QUE durante o período emergencial o processo era mais
facilitado, que exigia pouco documento, um balanço, cadastro atualizado e uma
planilha com parecer;  QUE não era dispensada a vistoria durante o período
emergencial, QUE o documento geralmente pendente era o relatório de visita,
QUE as inadimplências começaram em 2013, pois o prazo era de 1 ano para
começar a pagar. Que quando a inadimplência fica acima de 5% não se tem
mais alçada para fazer financiamento, fica a cargo da Superintendência; Que
até março os interiores eram de difícil acesso, mas depois regularizou.
 

 
  

A testemunha EVERTON MOURA PINHEIRO confirmou que os créditos eram
concedidos sem aprovação do Comitê e, por muitas vezes, sem o relatório de visita gerencial (ID
605954357):
 

QUE durante o período emergencial, algumas vezes os tramites não eram
cumpridos rigorosamente, QUE créditos foram concedidos sem aprovação do
comitê, Que alguns procedimentos eram feitos depois, em virtude da alta
demanda de pedido de crédito; QUE toda aprovação de crédito passava por
Salomão, QUE ele tinha ciência da inobservância dos procedimentos, QUE
indiretamente Salomão permitiu a concessão de créditos sem seguir os
créditos, QUE o relatório de visita praticamente nunca foi feito.
 

 
  

A testemunha STENIO MORAIS DE MATOS, também funcionário do BASA à
época, afirmou que o gerente da agência SALOMÃO era o único responsável em autorizar os
créditos abaixo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e, por muitas vezes, fazia sem a documentação
necessária, como o relatório de vistoria gerencial (ID 606240349):
 

QUE até R$ 100.000 Salomão era quem aprovava; Que acima de R$ 100.000
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ia para a Superintendência regional para autorização; QUE acredita que a alta
taxa de concessão se deu em decorrência da facilidade com a qual estava
sendo aprovado o crédito; Que essa facilidade se deu porque abaixo desse
valor era da alçada da agência e gerente, então ficava sob o poder dele; QUE
Salomão deixou, por alguns momentos, de cobrar toda documentação exigida;
QUE a linha de crédito emergencial foi acionada em virtude da enchente e
essa linha de crédito estava sob a alçada da agência, pois era até R$
100.000,00; Que essa autorização de crédito ficava sob decisão apenas do
gerente da agência; Que o gerente deixou de exigir as visitas gerenciais, que
eram obrigatórias, Que nenhum funcionário fazia a visita, pois ninguém era
cobrado por ele para realizar; Que ele realizou poucas vistorias.
 

 
  

A testemunha ALCINETE CAMPOS DE SOUZA, que era técnica de contabilidade
na cidade, afirmou que era de seu conhecimento que o Banco da Amazônia solicitava
faturamento dos últimos 12 meses para a concessão de empréstimos. Ocorre que, na época dos
fatos, foi de seu conhecimento que inúmeras pessoas estavam abrindo a microempresa e em
seguida solicitavam ao banco o empréstimo, sem nenhuma previsão de faturamento. Declarou
que estranhou essa aceitação por parte do banco, mediante a apresentação de apenas uma
previsão de faturamento de empresas (ID 606240353):
 

Que muitas pessoas a procuravam para ver documentação para faze empréstimo e
pediam documentos de praxe, entre eles o faturamento dos últimos 12 meses; Que
na época começou a espalhar a notícia que ele estava dando empréstimo e
chegavam com uma relação de documentos necessários para abrir a conta e um
desses documentos era um faturamento assinado pelo contador; Que as pessoas
passaram a procurar os contadores da cidade para providenciar a documentação
para abrir conta e fazer empréstimo; Que na época as pessoas abriam a conta de
microempreendedor e já iam ao banco abrir conta e fazer empréstimo. Que isso
causou estranheza e que chegou a ligar pra agência e falou com o próprio Salomão
se o Banco estava realmente disponibilizando linha de crédito, pois não tinha como
fazer um faturamento de uma empresa que não existia; Que ele respondeu que ela
poderia fazer uma previsão; Que começou a fazer essa previsão com base nas
declarações dos próprios clientes; Que a maioria era firma nova que a procurava;
Que tinhas dois créditos diferentes, o de microempresa e o emergencial. Que ela
chegou a ir no Banco fazer empréstimo, pois tinha uma loja pequena e chegou a
conversar com funcionário do Banco para crédito emergencial de R$ 100.000,00;
Que não foi feito vistoria alguma em sua loja; Que demorou um tempo, mas o
empréstimo saiu no valor de R$ 98.000,00; Que era Salomão que liberava o crédito;
Que ouv iu  fa lar  que teve mui ta  inad implênc ia ,  pr inc ipa lmente no
microempreendedor.
 
 
 
Em sede policial (fls. 88/89 do ID 606276348), o réu negou os fatos e afirmou que

devido à enchente que ocorreu no período, o próprio banco disponibilizou uma linha de
microcréditos para as pessoas da cidade e que não atuava na concessão destes créditos.  
 

Em juízo (ID 606133887, 606144349, 606144356 e 306144362), o réu continuou
negando os fatos e afirmou:
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QUE houve uma flexibilização em relação a exigência do requisito temporal de
1 ano; QUE essas normas chegavam por e-mail, QUE essa flexibilização pedia
uma previsão de faturamento, QUE existe a possibilidade da realização da
previsão de faturamento, QUE era impossível conceder diretamente o crédito
sem passar pelo comitê, QUE Hélio deveria fazer as visitas, QUE todos os
empréstimos tinham o relatório de visita.
 
 
 

As alegações, entretanto, não se sustentam, ante o teor dos documentos que
instruem o processo administrativo disciplinar e os depoimentos das testemunhas nos autos.
 

Portanto, diante das provas nos autos, ficou provado que SALOMÃO, enquanto
gerente do BASA, não adotava os procedimentos mínimos, de acordo com as normas da
instituição, para selecionar os requerentes de crédito. Ademais, não realizava inspeção in loco 
nas microempresas para realizar o relatório de visita gerencial, não exigia a documentação
necessária (Plano de Negócio e faturamento da empresa), liberava os créditos sem prévia
autorização do Comitê de Crédito de Operações da Agência – CCOA e concedia os créditos
mediante uma previsão de faturamento,  quando o normat ivo apl icável  a ta is
financiamentos exigia o faturamento dos últimos 12 meses.
 

Quanto à alegação da defesa de que o gerente de agência bancária não é sujeito
ativo do crime, não há como sustentar tal tese, eis que SALOMÃO utilizou da seu poder de gestor
da agência para conceder créditos, que não dependiam de nenhum outro gestor para serem
efetivamente liberados.
 

O STJ tem entendimento de que os gerentes de agências bancárias são os sujeitos
ativos dos delitos de gestão temerária, desde que usem seus próprios poderes de gestão,
vejamos:
 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. ART. 25 DA LEI N. 7.492/86. GESTÃO
FRAUDULENTA E GESTÃO TEMERÁRIA. GERENTES DE AGÊNCIA
BANCÁRIA. SUJEITO ATIVO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PODER
DE GESTÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ABSOLVIÇÃO PELA
PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 22 DA LEI N. 7.492/86.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ANTE O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pela
possibilidade de gerentes de agência bancária serem sujeitos ativos dos delitos
de gestão fraudulenta e de gestão temerária, desde que na análise do caso
concreto esteja configurada a atuação com uso de poderes próprios de gestão.
2. Carece de prequestionamento a tese de ausência de poder de gestão para
configuração do delito do art. 4º da Lei n. 7.492/86, embora tenha constado do
voto vencido, conforme Súmula 320 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3. O
pleito absolutório carece de interesse recursal, porquanto o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva pelo Tribunal de origem se equipara ao
acolhimento da absolvição no que diz respeito aos efeitos da condenação.
Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
 
Original sem grifos
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(AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 1374090
2013.00.97650-8, JOEL ILAN PACIORNIK, STJ - QUINTA TURMA, DJE
DATA:15/08/2018 ..DTPB:.)
 

 
  

Ainda em sede de alegações finais, a defesa argumentou pela inexigibilidade de
conduta diversa em razão da enchente que acometeu Boca do Acre em 2012, o que fez com que
o Banco da Amazônia providenciasse uma linha de crédito emergencial. Por todos os elementos
probatórios coligidos nos autos, verificou-se que de fato esse crédito existiu, no entanto foi
concedido a diversas pessoas de forma irregular, sem documentação necessária e divergindo
das normas bancárias.
 

Com efeito, apesar da alegação de que era pressionado pelos superiores a atingir
metas para os financiamentos e empréstimos, não há nenhuma prova nos autos de que o réu,
enquanto gerente da agência de Boca do Acre tenha tido autorização para descumprir as normas
incidentes sobre essas operações. Ao contrário, as próprias testemunhas ouvidas, empregados
subordinados ao réu, relataram ter percebido o descumprimento das normas, a concessão dos
financiamentos sem a garantia necessária de futuro adimplemento, a inversão na ordem de
submissão ao Comitê de Crédito de Operações da Agência - CCOA, a entidade que fiscalizava o
cumprimento dos requisitos por parte do pleiteante do crédito e a regularidade da documentação,
a ausência de visitas e relatórios. O acusado tinha total condição de entender o caráter ilícito de
sua conduta e as consequências dela decorrentes, que, por sinal, foram desastrosas, gerando
uma inadimplência milionária em uma agência que até então tinha contas regulares. No entanto,
o réu visou apenas a atingir suas metas mensais, autorizando os financiamentos sem observar
quaisquer normas do banco.
 

Desta forma, conclui-se que a conduta do réu foi típica, pois se amoldou ao disposto
no parágrafo único do artigo 4° da Lei n. 7.492/86, antijurídica, pois não há causas de exclusão
da ilicitude no caso em tela, e culpável, pois tinha consciência do caráter ilícito de sua conduta e
podia se determinar em sentido contrário.
 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia
oferecida pelo Ministério Público Federal, para CONDENAR o réu SALOMÃO SOUSA
ALENCAR pela prática do crime previsto no parágrafo único do artigo 4° da Lei n. 7.492/86,
na forma do artigo 387 do Código de Processo Penal.
 

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal.
 

A culpabilidade (grau de reprovabilidade da conduta ilícita e de seu autor) é
agravada, em razão das inúmeras condutas praticadas ou omitidas para que inúmeros
financiamentos fossem concedidos de forma irregular. No tocante aos antecedentes, não há
notícia de condenação nos autos. No tocante à conduta social também não há elementos para
valorá-la negativamente. A personalidade do agente não apresenta características que
justifiquem a majoração da pena base. No que tange aos motivos e as circunstancias do crime
são inerentes ao tipo penal. As consequências do crime são graves, pois a falta de observância
das normas bancárias gerou um prejuízo de grande monta ao banco. O comportamento da vítima
não merece considerações especiais, em face da natureza da figura delitiva, em que o principal
sujeito passivo é apenas o Estado.
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Diante disso, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
120 (cento e vinte) dias-multa.
 

Reconheço atenuante genérica, uma vez que o apenado praticou o crime em
época de grave situação de cheia no município de Boca do Acre, sendo que a
necessidade de reconstrução da cidade, embora não justifique o descumprimento
dos deveres de seu cargo, influenciou para que praticasse o crime. Desse modo, fixo a
pena em 03 (três) anos de reclusão e 90 (noventa), que torno definitiva, ante a ausência de
agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.
 

Considerando a situação econômica do condenado, estipulo, na espécie, o valor de
1/10 (um décimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato para cada dia-multa, a ser
devidamente atualizado na execução, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal.
 

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, na forma do artigo 33, § 2º, c,
do Código Penal.
 

O acusado tem direito à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de
direitos, nos termos dos artigos 43 e 44 do Código Penal, pelo que substituo a pena privativa de
liberdade a ele aplicada por duas penas restritivas de direito, sendo uma de prestação de
serviços à comunidade e outra de prestação pecuniária.
 

A prestação de serviços deverá ser cumprida à razão de 01 (uma) hora de
tarefa por dia de condenação, fixada de modo a não prejudicar a jornada normal de
trabalho do condenado, pelo período integral de sua condenação (03 anos), no total de
1.080 horas. A pena deverá ser cumprida à razão de, no mínimo 07 e no máximo 14
horas por semana, em instituição a ser designada no momento da execução do julgado.
 

A segunda medida consiste em prestação pecuniária no valor de 02 (dois)
salários-mínimos (em valores vigentes na época do pagamento), por semestre de
condenação, totalizando 06 (seis) salários-mínimos, a serem depositado na conta única
deste juízo (banco Caixa Econômica Federal, agência 3990, operação 005, conta
86404716-1).
 

Fica o condenado ciente de que o descumprimento injustificado das sanções
impostas ocasionará a conversão das penas restritivas de direito em pena privativa de liberdade
(artigo 44, § 4°, do Código Penal).
 

 
 

DAS PROVIDÊNCIAS FINAIS
 

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a ausência dos
requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
 

Condeno o réu ao pagamento das custas judiciais, na forma do artigo 804 do CPP.
 

Após o trânsito em julgado, adotem-se as seguintes providências:
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1. Inclua-se no SEEU;
 
2. Oficie-se à Justiça Eleitoral, via sistema INFODIP;
 
3. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda ao cálculo das
multas e custas judiciais as quais o réu foi condenado a pagar;
 
4. Intime-se o condenado para pagar os valores acima no prazo de 10 dias
(artigo 50 do Código Penal);
 
5. Comunique-se a condenação à Polícia Federal. 
 
6.Depreque-se ao Juízo Estadual de Manacapuru o acompanhamento e
fiscalização das penas impostas.
 

Intimem-se.
 

Manaus, na data da assinatura.
 

 
 

ANA PAULA SERIZAWA SILVA PODEDWORNY
 

Juíza Federal
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