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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS 
5 VARA 

SENTENÇA TIPO "D" 
AUTOS n° 30092-78.2014.4.01.3500 
CLASSE: 13.107 - PROCEDIMENTO CRIME FUNCIONAL 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
RÉU: 	DORIVAL SOUSA CRUZ JÚNIOR 

SENTENÇA 

O Ministério Público Federal ofereceu denúncia 
em face de DORIVMI. SOUSA CRUZ JUNIOR, qualificado nos autos, 
imputando-lhe a prática de fatos tipificados no art. 

304, c/c art. 297, caput e §10  e 325, caput e §2 0, c/c 327, §2 0  e 29, todos do Código Penal. 

Aduz a acusação que DORIVAL, por indicação de Arthur, 
ofereceu, por duas vezes, à Secretária da Comissão 

de Estágio e Exame da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás 
- OAB/GO, MARIA DO ROSÁRIO SILVA, por intermédio de Rosa de Fátima Lima Mesquita e Eunice da Silva Meio, 

vantagem 
econômica indevida para, com infração do dever funcionai, 
viabilizar sua aprovação nas duas fases do Exame da OAB/GO. 

Segundo apurado, DORIVAL realizou a primeira 
etapa do Exame de Ordem no dia 15/04/2007, preenchendo apenas 50% 

das questões, deixando que as demais fossem 
marcadas por MARIA DO ROSÁRIO, com as respostas certas. 

A denúncia foi recebida em 06/08/2014 (fl. 
34). 

Citado, apresentou resposta à acusação, sem 
arrolar testemunhas (fls. 51/61). 

Em decisão proferida às fls. 78/81, foi afastada a hipótese de absolvição sumária e determinado o 
prosseguimento do feito com designação  de audiência  de instrução e julgamento. 
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Durante a instrução, foram 
testemunhas T7anderson Feres de Ramos e Núbia 
Sousa, arroladas pela acusação, o acusado (mídia - fl. 119). 

inquiridas as 
She]li Lima de 

foi interrogado  

Nessa oportunidade, deferiu-se a juntada aos 
autos dos depoimentos de Marco Túlio Oliva Gabriel e 
Fernando Augusto Oliva Gabriel (fls. 113/114 e áudio de fl. 
115), bem como a realização de perícia no áudio de fl. 32. 

	

134/145. 	
Laudo pericial encartado nos autos às fls. 

O Ministério Público Federal, em alegações 
finais escritas, requereu a condenação, por considerar 
comprovadas a materialidade  e autoria delitivas (fls. 149/197). 

A defesa, por sua vez, alegou ilegitimidade  passiva e, conse
quentemente,inépcia da inicial; tipificação  inadequada; 

 negou a autoria; sustentou ausência de prova da 
materialidade delitiva e insurgiu-se contra a legalidade da 
interceptação telefônica (fls. 206/214). 

É o relatório Decido. 

1. Preliminares 

1.1. Inépcia cia inicial em virtude da 

	

ílegitij 	passiva  

Primeiramente, necessário fazer distinçã o entre esses dois institutos. 

No processo penal, a legitimidade passiva está 
ligada ao mérito, pois diz respeito à autoria delitiva. 

Portanto, para figurar como acusado na ação 
penal pública, basta que o Ministério Público especifiqu

e  a 
qualificação do acusado ou apresente os esclarecimentos 
Pelos quais se possa identificá-lo. 

Ao que tudo indica, está havendo certo equivoco 
entre as regras legalmente estabelecidas para o processo 
penal, com as do processo civil, ou má interpretaçã

o  do 
artigo 43 do CPP' que fazia referência à legitimidade ativa 
como hipótese de rejeição da denúncia. 

1 
Revogado pela Lei 11.719/2008 

Eduardo libeiru de Oliveira 
Juaa Federal Substituto 
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contém O fato é que a denúncia não é inepta, pois 
a exposição detalhada do fato criminoso, a 

qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de 
testemunhas, tudo conforme exige o artigo 41 do CPP. 

1.2. Típifícação inadequada 

Como já asseverado na decisão de fls. 78/81, o 
acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da 
definição jurídica dada pelo Ministério Público. 

Destarte, salvo raras exceções (para beneficiar 
o réu ou para permitir a correta fixação da competência ou 
do procedimento a ser adotado) não se pode admitir que, no 
ato em que é analisada a viabilidade da persecução criminal, 
O 

magistrado se manifeste sobre a adequação típica da 
conduta imputada ao réu, sob pena de violação ao princípio 
dispositivo, desrespeito à titularidade da ação penal e 
antecipação do julgamento. 

Dessa forma, havendo erro na correta tipificação 
dos fatos descritos pelo órgão ministerial, ou dúvida quanto 
ao exato enquadramento jurídico, cumpre ao magistrado 
receber a denúncia tal como proposta, para que, no momento 
da sentença, proceda às correções necessárias, nos termos do 
art. 383 do CPP. 

1.3. Ilegalidade da Interceptação Telefônica 

Matéria suficientemente debatida na mencionada 
decisão, contra a qual a defesa não interpôs recurso. 
Portanto, preclusa. 

2. Do mérito 

O MPF classificou a conduta do acusado como 
sendo de crimes de Participação no  
falso 	 uso de documento público 

por funcionário público e violação de sigilo 
profissional com dano à administração ou a outrem (art. 304, 
c/c art. 297, caput e §10  e 325, caput e §20, c/c 327, §20  e 29, todos do Código Penal). 

Todavia, observo que referidos crimes teriam 
constituído meios utilizados pela Secretária da Comissão de 
Estágio e Exame de Ordem da OAB/GO, Maria do Rosário Silva, 
para favorecer a aprovação irregular de Dorival, ou seja, 
praticou ato de ofício, mediante oferta ou promessa de 
vantagem indevida, com infração do seu dever funcional (art. 
333, parágrafo único, do Código Penal). 

- 
Eduar/d'Ribeiro de Oliveira 

Juiz Federal Substituto 
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Portanto, pesa contra o acusado a denúncia da 
Prática do crime de corrupção ativa. Verbis :  

"Art. 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida 
a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir OU retardar ato de oficio: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e 
multa. 

Parágrafo única. A pena é aumentada de um terça, 
se, em razão da vantagem ou promessa, a funcionário 
retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica 
infringindo dever funcionai 

Por se tratar de crime formal, não se exige o 
efetivo pagamento da vantagem para sua consumação. 

Neste sentido é o seguinte acórdão do e. TRF Ia Região, 
verbis: 

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO 
ESTRITO. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA. 
CORRUPÇÃO PASSIVA. CRIMEJ5 FORMAIS. DISPENSA DO 

RESULTADO NATURALÍSTICO ESPECIFICAÇÃO NA DENÚNCIA, 
DA VANTAGEM RECEBIDA E/OU OFERECIDA ELEMENTO DO 
TIPO. NATUREZA DA VANTAGEM. CRIME DE MERA CONDUTA, 
IMPROVIMENTO DO RECURSO.  
a co 	 1. O tráfico de influência, 

na categoria de crim, lu=ad, 
rrupção ativa e a corrupção passiva inserem-se 

no qual a lei antecipa 

P.12 de 10/02/2014)» 

OLINDO HERCULANO DE 

DE ÂNGELO 
Rei.Conv. JUÍZA FEDERAL CLEMÊNCIA MARIA ALMADA LIMA 

DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, 

indevida, ou aceitar promessa de vantagem" (art. 317 

7. Desprovimento do recurso em sentido estrito. 

- CP); e de "oferecer ou prometer vantagem indevida 

(RSE 	
0O22467_41.201O4O1 3400/DF 	Rei. 

outrem, vantagem ou promessa de vantagem" (art. 332 
— 02); de "solicitar OU receber ( ... ) vantagem 

(art. 333 - Cp). 4. Omissis 5. Omissis 6. Omissis 

dano efetivo. 	
2. Omissis 3. As três figuras 

criminais contêm como elementos do típo o fato de 

diferentemente do crime material ou de resultado, no 

"solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para 

concre ti zá _T7 ssiv;;dedan EtaS!
o em Potencial, 

_$pflSumação não se dá sem a produção de um 

(CONVj, ReI.Acor. DESEMBARGADOR FEDERAL 

MENEZES, QUARTA TURMA, e-DJF1 

-7 - 
Eduardo Ribeiro de Oliveira 
Juiz Federal 
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A 
materialidade e autoria delitivas foram 

devidamente comprovadas 

Os diálogos gravados através de interceptação 
telefônica, cautelarmente colhidos (mídia 

— fl. 32) evidenciaram que DORIVAL negociou com Rosa sua aprovação no Exame de Ordem da OAB/GO de 2007. 

Tais 	áudios 	revelaram, 	inclusive, 	suas 
tratativas, para que ele tivesse acesso antecipado a 
questões da segunda fase do certame realizado em 2007. Com 

 destaque, as seguintes transcriç5 

Índice : 2840919 
Fone do Alvo : 6281666180 

- ROSA 
Fone de Contato : 6296773477 
Data : 03/04/2007 
Horário : 15:09:27 

Observações : @ROSA X ARTHUR 1PL562/2007 ART* 

Transcrição : ARTHUR se apresenta como "o amigo 
do TOCA" (EUCLIDES) e pede para encontrar com a 
ROSA. ROSA pergunta qual o nome dele e ele 
responde que é ARTHUR (ARTHUR DE PAULA E SILVA). 
Combinam de se encontrarem na praça cívica, em 
um posto em frente ao centro administrativo. 
ARTHUR fala que está de calça e blusa amarela. 

Índice : 2876988 
Fone do Alvo : 6281750288 

- ROSA 
Fone de Contato : 96773477 
Data : 11/04/2007 
Horário : 11:24:17 

Observações : @ROSA X ARTHUR 1PL562/2007 ART* 

Transcrição : ROSA fala que é amiga do EUCLIDES, 
e pergunta o que ele resolveu. ARTHUR faia que 
nao arrumou o dinheiro ainda e que esta achando 

muito alto. ROSA fala que está levando o 
nome do pessoal até sexta feira, que tem que 
fechar. ARTHUR pergunta se entrega antes [a 

peqa o nome e leva. ARTHUR dlz que vai ver 	: 
sexta e liga. ROSA diz que ela tem até sexta-
feira. 

Índice : 2892076 
Fone do Alvo : 6281666180 

- ROSA 
Fone de Contato : 96773477 
Data : 13/04/2007 

Eduardo Ri~eiro de Oliveira 
Juiz Federal Substituto 
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Horário : 10:32:06 

Observações : @ ROSA X ARTHUR 1PL562/2007 ART* 
DORI* 

Transcrição : ROSA diz que está tentando fazer 
UM pacote pra ver se consegue um desconto, mas a 
pessoa não tem jeito (EUNICE). Que tem de dar os 
nomes, porque é lá dentro que ELES vão passar. 
Que estava tentando baixar pra o valor de 8 Mil, 

mil a 1' e quatro a 2, mas não vai ser 
possivel. Tem que mandar o nome, porque agora 
vai ter onome no trem 1 , por que ELES vão é completar o 'negócio, la dentro (completar o 
cartão d 	~Postas). ARTHUR diz 
beleza".ROSA pede para ARTHUR falar com o amigo 
dele (DORIVAL); Que se ele tiver os 4 mil ela 

Para ele a l por 4. Explica que o certo é a 
1 , cinco e a 2 cinco mil,, mas se quiser por 4 
]ali é para ele mandar 
assaw;:55 000 nome pra p . ARTHUR diz que vai 

conversar com seu primo. ROSA fala que ele disse 
que tem 3 (mil), aí ele arruma mais 1; Que aí já 
fica garantido. 

Índice: 2894817 
Fone do Alvo: 6281666180 

- ROSA 
Fone de Contato: 6232137518 
Data: 13/04/2007 
Horário: 15:08:15 

Observações: @ROSA X DORIVAL (PRIMO DO ARTHUR) 
1PL562/2007 ART* DORI* 

Transcrição: DORIVAL, tratando ROSA por DONA 
RÚBIA, fala que é primo de ARTHUR e queria ver o 
que faz. 

. . ROSA fala para eles se encontrarem no 
Goiânia Shopping. DORIVAL fala que é longe... 
ROSA pergunta se ele está "naquele posto" (onde 
ROSA encontrou-se com ARTHUR e provavelmente com 
DORIVAL). DORIVAL fala que está perto dele. ROSA 
fala que vai dar um jeito de dar um pulinho lá, 
que vai agora. 

Índice: 2895265 
Fone do Alvo: 6281666180 

— ROSA 
Fone de Contato: 91278246 
Data: 13/04/2007 
Horário: 15:56:03 

Observações: @RO5A X DORIVAL 1P1,562/2007 ART* 
DORI* 

Eduardo R±bein, de Oliveira 
Juiz Federal Substituto 
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Transcrição 
diz que s€ 

DORIVAL chama ROSA de DONA RÚBIA E 
nome e DORIVAL; Que 	 '7 

LOJOU que o nome dele era 
se ele esta "no posto,,. 
encontro pode ser mais 
ele ligar mais tarde 

LtCLC flora 
TULIO... ROSA pergunta 
DORIVAL pergunta se o 

tarde. . . ROSA fala para 

Índice : 2976196 

Fone do Alvo : 6281666180 ROSA 
Data : 24/04/2007 
Horário : 17:43:51 

Observações : DORIVAL X RÚBIA (ROSA) 1PL562/2007 
ART* DORI* 

Transcrição : DORIVAL diz que eles precisam ver 
agora _como vão fazer (para a 2 a fase). Comentam 
que a ligação está ruim e ROSA diz que é para 
eles se encontrarem DORIVAL Pergunta até que 
dia tem que ser o outro (outro Pagamento). ROSA 
fala que até uma semana antes (da segunda fase) 
DORIVAL diz que vai ligar em outra ocasião 
porque o telefone está muito ruim. 

Índice : 2976308 
Fone do Alvo : 6281666180 
Data : 24/04/2007 
Horário : 17:52:35 
Observações : DORIVAL X 
DORI* 

- ROSA 

ROSA 1PL562/2007 ART* 

Transcrição : DORIVAL pede a confirmação de que 
é uma semana antes (pagamento) 	 pergunta como 

(2'  fase)  ROSA fald que quando encontrar explica como  
é. DORIVAL pergunta se 	difícil. ROSA fala que 
senão for assim do jeitoque ela vai explicar 

mas difícil 
pergunta se vai ter que 

decorar alguma coisa. ROSA fala que entrega 
antes, um dia antes (as questões) . Concordam em 
marcar um encontro. 

Índice : 3028123 

Fone do Alvo : 6299797478 — ROSA 
Data : 02/05/2007 
Horário : 11:09:16 

Observações : @ ROSA X EUCLIDES_ TELEFONE 
DORIVAL 562/2007 ART* DORI* 

Eduardo Ribeiro de Oliveira 
Juiz Federal Substituto 
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Transcrição : ROSA pede o telefone do DORIVAL; 
Diz que é para saber o que é que vai ser que ele 
vai escolher, qual a roupa que ele vai ficar 
(qual a matéria da prova dele); Que ele viu (que 
o esquema funciona) e ela queria saber o quê que 
ele vai fazer, se ele vai fazer. EUCLIDES fala 
que entendeu. ROSA pede para EUCLIDES ligar para 
DORIVAL para pedir para ele ligar para ROSA e 
falar o que ele vai fazer, e se ele vai fazer, 
etc. . . EUCLIDES pergunta se "está tudo bem". 
ROSA diz que não está mexendo muito pra não ter 
problema... Que está deixando depois, se começar 
agora o 'trem' bagunça tudo, vai deixar pra 
última semana. 	ROSA pede pra EUCLIDES vender, 
receber, organizar as roupas, os 'trem' e depois 
repassar pra quem foi vendido (negociar com 
candidatos) . Marcam de depois se encontrar para 
fazer a contabilidade. 

Índice : 3081818 

Fone do Alvo : 6281666180 - ROSA 
Data : 08/05/2007 
Horário : 11:08:45 

Observações : ARTHUR X ROSA 1PL562/2007 ART* 
DORI* 

Transcrição : ARTHUR diz que está com o seu 
primo (DORIVAL) naquele posto da praça cívica. 
ROSA diz que chega em 30 a 40 minutos. 

Conquanto o acusado tenha negado, desde a fase 
extrajudicial não ser o autor das referidas ligações, que 
não tenha se encontrado com ROSA, nem participado da fraude, 
a análise documental n° RMP 2356(562)/2008, constante do CD 
de fl. 32 - arquivo correspondente ao apenso i dos autos 
1057-44.2012 -, corrobora as conversas interceptadas. 

Consta da referida análise: 

"Aliciado por seu primo ARTHUR DE PAULA, DORIVAL 
Passa a negociar diretamente com ROSA. Seu nome 
aparece em dois pedaços de papel apreendidos em 
poder da fraudadora. No primeiro (16) o nome de 
DORIVAL aparece com as observações 'Pg 4', que 
deve significar o pagamento de R$ 4.000,00. No 
segundo (17), o nome completo de DORIVAL aparece 
seguido de seus números de RG e ORE. 

2 

Eduardo ibeiro de Oliveira 
Juiz Federal Substituto 
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nuoji repassa o nome de DORIVAL a EUNICE, que o 
incluí em suas listas de controle (anexo  
nome de DORIVAL aparece: nas páginas 106 e 107, 
com especificação da sala "32 11  ao lado; • na 
pagina 108 com o seu CPF a direita; na pagina 
109, com as observações "OK>> e ? a direita; e 
na pagina 110, com a observação "Pg' à direita. 
Isso tudo confirma que DORIVAL fora beneficiado 
na primeira fase do certame de abril de 2007 e 
já tinha feito até mesmo o pagamento. 

O canhoto identificador de DORIVAL foi 
apreendido (auto de apreensão na página 22 do 
volume 13 do apenso IV do IEL 1003/2006) e a 
decodificação de seu código de barras gerou o 
número 00591216, que foi o mesmo número gerado a 
partir do código de barras do cartão de 
respostas 1546. DORIVAL foi aprovado com 51 
pontos. Em uma análise visual, a prova não 
apresenta qualquer indicação de que tenha sido 
preenchida 	parcialmente 	(para 	posterior 
complementação fraudulenta) ou qualquer marcação 
que permitisse uma identificação posterior pelos 
fraudadores Seu verso também não apresenta, a 
olho nu, qualquer indício de fraude. Vale 
ressaltar, porém, que apenas uma perícia de 
comparação espectral de video seria capaz de 
afirmar conclusivamente se houve a utilização de 
mais de uma caneta no preenchimento do cartão de 
respostas. A disposição das questões acertadas 
ao longo da prova também não apresenta um padrão 
que chame atenção." 

Tudo isso foi confirmado em juízo pelas 
testemunhas Núbia e Vanderson, agentes da polícia federal 
que tiveram importante Participação no procedimento 
investiqatório. 

Acrescente-se que o Laudo Pericial n° 765 
encartado nos autos da ação penal 1057-44.2012, às fls. 
616/638 - revela que, no caso específico, não foi constatada 

utilização de tintas 	na marcação d resposta  eso1sta doacusadtoin,msasforamobservadosdoïspao cartão 

2 

Essa prova encontra-se reproduzida no cn encartado à fl. 32 
destes autos, no arquivo denominado Apenso i (1057-
44.2012.4.01.3500) 

Eduardo Ribeiro de Oliveira 
Juiz Federal Substituto 
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preenchimento, distribuídos de maneira regular, cada um 
deles constituindo aproximadamente 50% das marcações. 

Por fim, constatou-se a presença de uma 
determinada tinta em todos os cartões analisados. Vejamos: 

"Por questão de clareza, este laudo tratará 
apenas das folhas de respostas que foram 
classificadas no gnpo 1, as quais apresentam as 
seguintes características: pelo menos duas 
tintas 	diferentes 	intercaladas 	(sem sobreposições) , sendo uma delas — doravante denominada tinta 1 — preta, translúcida ao 
infravermelho em torno de 726 nm e fluorescente (no infravermelho próximo), características observadas em todas as folhas desse grupo. A 
outra tinta (por questões práticas aqui 
denominada tinta 2) apresenta características 
variáveis, diferentes na maioria dos documentos. 

Portanto, os cartões desse grupo apresentam pelo 
menos duas tintas diferentes nas marcações de 
respostas, uma delas (tinta 1) com as mesmas 
características em todas as folhas, e a outra 
(tinta 2) apresentando-se variável em cada um 
desses documentos. 

Em contrapartida, a prova trazida pela defesa 
(depoimento dos irmãos Marco Túlio e Fernando Augusto Oliva 
Gabriel) não é suficiente para afastar as evidências 
anteriormente expostas. 

Primeiramente, Marco Túlio narrou à autoridade 
Policial que foi abordado na porta do cursinho por uma 
mulher, ocasião em que ela informou conhecer ai uém de 
dentro da OAB que facilitava a aprovação no exame de ordem, 

nesse momento teria dito que não se 
interessava pelo assunto por ser ilícito e por ser formado em administração. 

Depois que lhe foram apresentados os áudios 
interceptados, reconheceu como sua a 

VOZ masculina e que 

mulher não tinha falado 
estava ligando pra saber o que ela queria, pois até então a 

facilitação na OAB. 
para o depoente que tinha esquema de 

Como visto, ele se contradisse no seu 
depoimento, de modo que a tese da defesa não é digna d 

Eduardo R4Jeirc, de Oliveira 
Juiz Federal Substituto 
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credibilidade 

Tudo leva a crer que estão tentando imputar a 
autoria dos fatos ao Marco Túlio, simplesmente porque não é 
formado em Direito e, portanto, não teria interesse no 
pagamento pela aprovação no exame de ordem. 

Noutra via, o exame pericial no áudio não é 
conclusivo, pois conforme esclarecido pelos peritos: 

'7.. .10 resultado dos exames sustenta levemente 
a hipótese de que a voz questionada, contida nos 
áudíos indicados na seção 1, é de DORIVAL SOUZA 
CRUZ JÚNIOR. Contribuíram para que O resultado 
não fosse mais contundente: i) o fato de que as 
falas questionada e padrão são bastante neutras; 
li) a degradação que ocorre na voz codificada 
pelo aparelho telefônico; e li!) o lapso 
temporal de quase oito anos entre os registros 
questionados e padrão. 

É assente que o réu procurou Rosa (sendo que 
esta levava os nomes dos interessados para Eunice, que 
intermediava junto à Secretária da Comissão do Exame da OAB, 
Maria do Rosário), para negociar os valores e condições da 
aprovação fraudulenta. 

Como visto, a utilização do conteúdo sigiloso 
(gabarito da ld fase do exame público) e a divulgação das 
questões da 2a 

fase (Maria do Rosário entregou para Rosa, 
que se incumbiu de distribuir de acordo com a opção de prova 
feita pelo candidato) se deram, indevidamente, com o fim de 
beneficiar o acusado, mediante pagamento aos envolvidos no 
esquema fraudulento, razão pela qual deve ser reconhecida a 
agravante do art. 62, IV, CP. 

Maria do Rosário agiu na condição de funcionário 
público, pois, na época, exercia a função de Secretária da 
Comissão de Estágio e Exame de Ordem da OAB, Seção Goiás. 

Evidenciado, ainda, que da ação resultou dano 
não só para a Administração Pública, mas, também, para os 
demais candidatos que não aderiram ao esquema criminoso, uma 
vez que a prova da segunda fase foi cancelada devido à 
deflagração da operação policial. 

Os fatos foram praticados em Continuidade 
delitiva, pois, como visto, foi oferecida/prometida vantagem 
indevida para aprovação nas duas fases do Exame de ordem do 
primeiro semestre de 2007. Dessa forma, restou evidenciado 
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que são crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas 
circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução. 

Portanto, comprovadas a materialidade e a 
autoria dos fatos imputados na denúncia, a condenação do 
acusado é medida que se impõe. 

3. Dispositivo 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a 
pretensão estatal veiculada na denúncia, motivo por que 
CONDENO o denunciado DORIVAL SOUSA CRUZ JÚNIOR, qualificado 
nos autos, às penas do art. 333, parágrafo único, c/c art. 
71, ambos do Código Penal. 

Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas 
processuais (art. 804 do CPP). 

Deixo de fixar o valor mínimo indenizatório a 
que se refere o art. 387, IV, CPP, visto que se trata de 
inovação legislativa posterior aos fatos sob análise. 

4. Dosimetria das penas 

Atento aos comandos dos arts. 59 e 68, ambos do 
Código Penal, passo à dosimetria das penas, consoante os 
fundamentos abaixo. 

A culpabilidade é favorável, pois não extrapola 
a previsão do tipo. Não há registro de antecedentes penais, 
assim consideradas as condenações pretéritas que não gerem 
reincidência. Conduta social e personalidade dentro dos 
padrões de normalidade. Os motivos e as circunstâncias são 
próprios da espécie delitiva, razão pela qual não serão 
sopesadas em desfavor do acusado. As consequências 
extrapenais são graves, pois contribuiu para descredibilizar 
o sistema de seleção, que era realizado pela própria OAB. 
Não há se falar no comportamento da vítima. 

Diante de tais fundamentos, fixo as penas-base 
em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 30 
(trinta) dias-multa. 

Tendo em vista a agravante do concurso de 
pessoas (art. 62, inciso IV, CP), elevo as penas para 02 
(dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) 
dias-multa. 

Visto que Maria do Rosário praticou ato de seu 
ofício, na condição de Secretária da Comissão de Estágio e 
Exame de Ordem da OAB/GO, preenchendo parte dp—rtão 
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resposta de Dorival,  
funcjonai 

	

	agiu com infração do seu dever 

Dessa forma, nos termos do parágrafo Único do 
art. 333, CP, elevo as penas em 1/3, fixando-as em 03 (três) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e 66 dias-muita. 

	

	 (sessenta e seis) 

Diante da continuidade delitiva reconhecida 
(negociou também para aprovação 
elevo as penas em 1/ 

	

	na segunda fase do exame), 6, fixando-as em .03 (três) anos (dez) meses e 20 (vinte) dias de reciusão e 77 (setenta e 
sete) dias-multa que torno definitiva

s  na ausência de quaisquer outras circunstâncias, legais  serem consideradas. 	 ou judiciais, a  

Cada dia-multa, tendo em vista a situaç 
econômica do réu, que considero boa (fl. 118), terá o valor 
de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época dos 
fatos, devendo incidir a devida correção monetária. 

LIBERDADE 5. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 

Tendo em vista que o acusado preenche as 
condições objetivas e subjetivas estabelecidas nos artigos 
43, inciso i, 44, incisos 1, II e III, e § 2°, do Código 
Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta por 
duas restritivas 

 de direitos consoante abaixo especificado. 

i - prestação pecuniária  no valor de 10 (dez) 
salários-mínimos, a serem revertido

s  em prol de 
instituição filantrópica a ser indicada pelo 
Juízo deprecado; 

2 - Prestação 
 de serviço à comunidade, que 

deverá ser cumprida pelo acusado à razão de 01 
(uma) hora de tarefa por dia de condenação, 
junto à referida instituicão filantrópica. 

As jornadas mensal e diária para a prestação de 
serviços deverão ser estabelecidas em conjunto e de comum 
acordo com o acusado, de modo a não lhe prejudicar a jornada 
normal de trabalho, nos termos do art. 46 e 
do Código Penal. 	 seus parágrafos  

No caso de conversão das penas restritivas de 
direitos em privativa de liberdade, estabele

ço  o regime aberto para o início do cumprimento das penas 
2°, letra o). 	 (CP, art. 33, §  

--7 
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Providências finais 

Após o trânsito em julgado: 

1) Lança._r o nome do apenado no  (art. 50, 
 LVII, CRFB/88); 	 rol dos culpados  

2) Comunicar ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás 	
acerca da suspensão dos direitos Políticos (artigo 15, inciso III, da CRFE); 

3) deprecar a intimação do apenado para: 

a) iniciar o cumprimento das penas de Prestação 
de serviços à comunidade, bem como para efetuar o 
recolhimento do valor correspondente à pena de Prestação 
pecuniária, no prazo de 10 (dez) dias (inteligência do art. 
50 do CP e dos arts. 164 e 170, § 20, da Lei n° 7.210/84), 
sob pena de, não o fazendo, haver a conversão das penas 
restritivas de direitos em privativa de liberdade (CP, art. 44, §4°); 

b) recolher os valores das custas processuais  e multa, no prazo de 10 (dez) dias (art. 50, CP), sob pena de comunicação  à PFN/GO e inscrição na divida ativa (CP, art. 51). 

4) Para ciência do teor desta sentença, remeta- 
se cópia à OAB/GO, podendo ser na forma eletrônica (CPp, 
art. 201, § 20, com a redação 
11 . 690/2008). 	 conferida pela Lei n. 

P. R, 1. 

Goiânia(GO) 11 de dezernbroe 2015 
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