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SENTENÇA 

O Ministério Público Federal ofereceu denúncia em 
face de Maria do Rosário Silva, vulgo "Bimba", Clausmir 
Zaneti Jacomini e Márcia Maria Miranda Matos, qualificados 
nos autos. Imputou à primeira a prática de fatos tipificados 
nos arts. 313-A c/c 327, 520; e, por duas vezes, no art. 304 
c/c arts. 297, caput e §10; e 299, caput e parágrafo único, 
todos do Código Penal, em concurso material. Clausmir foi 
denunciado pela participação nos mesmos delitos. Márcia teria 
incorrido na participação, por duas vezes, nos crimes 
previstos no art. 304 c/c 297, caput e 510; e 299, caput e 
parágrafo único, todos do Código Penal. 

Narra a denúncia que Maria do Rosário, mediante 
troca de favores, teria aprovado fraudulentamente o 
examinando Clausmir Zaneti Jacomini no Exame da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seção de Goiás, com a intermediação de 
Márcia Maria Miranda Matos. 

Maria do Rosário era empregada pública e exercia 
a função de Secretária da Comissão de Estágio e Exame de 
Ordem — CEEO da OAB/GO e, aproveitando-se desta condição, em 
que tinha acesso a todas as informações sigilosas, teria 
coordenado e operacionalizado a fraude para aprovação de 
candidatos que se dispunham a pagar. 

Assim, na segunda fase do Exame da Ordem, 
realizada em dezembro de 2006, Maria do Rosário inseriu dado 
falso em sistema informatizado da OAB/GO, utilizando 
documentos públicos material e ideologicamente falsos para 
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favorecer a aprovação ilícita de Clausmir. 

Clausmir teria feito a prova prático-profissional 
nas disciplinas de Direito do Trabalho e Processo do 
Trabalho, tendo obtido apenas a nota 2,0 (dois), que seria 
insuficiente para sua aprovação. Por isso, com o auxílio de 
Márcia, Clausmir teria contatado Maria do Rosário, com o 
propósito de comprar sua aprovação no exame (áudio n° 
2630298). 

Acrescentou a acusação que o contato telefônico 
se dera no dia 21.02.2007, quase um mês após a data limite 
para a interposição de recursos e apenas um dia antes da 
divulgação da lista de aprovados na prova discursiva. 

Pela conversa interceptada, Maria do Rosário 
teria orientado Márcia Maria a elaborar um recurso 
administrativo em favor de Clausmir, com data retroativa a 
26.01.2007, com vistas à aprovação fraudulenta. 

Maria do Rosário teria solicitado vantagem 
indevida, que não foi possível identificar com precisão, mas 
há indícios de que tenha pedido influência de Clausmir, que 
era oftalmologista conhecido, para manter ou viabilizar 
emprego para seu filho "Júnior de Tal". 

Como 	contraprestação 	de 	sua 	aprovação 
fraudulenta, Clausmir deveria cumprir sua parte do acordo, 
conforme diálogo interceptado entre Maria do Rosário e Eunice 
(áudio n° 2862275). 

Apesar de não haver recurso tempestivo de 
Clausmir, Maria do Rosário inseriu a falsa aprovação do 
candidato no sistema informatizado da OAB/GO, fazendo constar 
seu nome na lista dos candidatos com recursos providos e que 
obtiveram aprovação na segunda fase do certame, edição de 
dezembro de 2006. 

No dia 13.03.2007, o acusado Clausmir seguiu 
orientação de Márcia e telefonou para Maria do Rosário, 
quando combinou a entrega de um recurso administrativo com 
data retroativa a 26.01.2007. Maria do Rosário teria então 
forjado o procedimento de revisão da nota da prova prático-
profissional, buscando conferir aparência de regularidade na 
aprovação de Clausmir (áudio n° 2726391). 

Por fim, salientou o Ministério Público Federal 
que o processo administrativo de Clausmir, de n° 2007/04219, 
estaria com inconsistências pelos seguintes motivos: 1) a 
petição do recurso e suas razões indicam a data de 
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26.01.2007, com data de autuação manuscrita de 31.01.2007, 
mas com data impressa de 16.02.2007; 2) a cópia da prova 
prática que instruiu o recurso não pertence a Clausmir Zaneti 
Jacominí, que tinha inscrição n° 4738. A prova juntada 
pertence ao candidato n° 4638, com notas diferentes do 
acusado; 3) não há parecer decisório do revisor, o que 
confirmaria a alteração fraudulenta, sem a devida reavaliação 
da prova; 4) não houve assinatura no despacho homologatório 
da decisão do recurso, que deveria estar subscrito pelo Vice-
Presidente da CEEO. 

A denúncia, amparada por inquérito policial e com 
rol de testemunhas, foi recebida em 03.02.2012 (fls. 
323/324). 

Citados (Maria do Rosário: fl. 349v.; Clausmir: 
fl. 358v.; e Márcia Maria: fl. 359v.), os acusados 
apresentaram respostas à acusação e rol de testemunhas (Maria 
do Rosário: fls. 352/355; Clausmir: fls. 360/366; e Márcia 
Maria: fls. 367/372). 

Em decisão proferida às fls. 376/377, foi 
afastada a hipótese de absolvição sumária e determinado o 
prosseguimento do feito com designação de audiência de 
instrução e julgamento. 

Durante a instrução, foram inquiridas as 
testemunhas Vanderson Peres de Ramos, Múbia Shelli Lima de 
Sousa (mídia — fl. 552) e Yashaku Kimugawa Júnior (mídia — 
fl. 586), arroladas pela acusação. Também foram inquiridas as 
testemunhas Célio Heitor de Paula, Manoela Gonçalves Silva, 
Ricardo Antonio Pereira, Jesus Rodrigues Camargos, Lívia 
Cardoso Lopes, Paulo Lustosa Gondim Vaz, Elísio Luiz de 
Miranda, Alessandra Sousa Caetano, Irene Torres da Silva, 
Jucélio Fleury de Amorim, Eva de Fátima Sandre Goyaz, 
Elizabeth Guimarães de Sousa, Wilson Jacinto da Silva, José 
Pinto Vieira Júnior, Felicíssimo José de Sena e Ilcineide 
Maria da Costa (mídia - fl. 552), arroladas pelas defesas. 

À fl. 596, a defesa do acusado Clausmir 
apresentou certidão da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção 
Goiás, que informa sobre cancelamento da inscrição a pedido. 

Os acusados foram interrogados (mídia - fl. 608). 

Na fase para diligências complementares, as 
partes nada requereram (fl. 603). 

O Ministério Público Federal apresentou alegações 
finais às fls. 611/627. Considerou provadas a materialidade e 
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autorias delitivas e requereu a condenação dos acusados. 

A defesa de Márcia Maria Miranda Matos expôs seus 
últimos argumentos às fls. 629/642. Aduziu que: 1) não há 
provas da prática do delito pela acusada; 2) o primeiro áudio 
interceptado seria gravação de conversa entre terceiros. O 
segundo áudio se refere à conversação entre Márcia e Maria do 
Rosário sobre um emprego que o marido da primeira teria 
oportunizado ao filho de Maria do Rosário, cujo nome é Edson 
Júnior. Outra conversa seria sobre o recurso do Sr. Clausmir, 
mas que as palavras teriam sido ditas apenas para se ver 
livre do assunto. Quando mencionou "os meninos", informa que 
se referia às listas das pessoas que pediram para trabalhar 
como fiscais de provas nos exames da OAB; 3) não estava 
impedida de fazer o recurso para Clausmir, mas asseverou que 
não o fez, não ligou para ele, nem veio a Goiânia para isso; 
4) a voz da acusada não foi ouvida em momento algum; 5) que 
houve dedução por parte do agente da Polícia Federal, que 
transcreveu o áudio interceptado no sentido de que eram 
Márcia Maria e Clausmir que falavam entre si, quando poderiam 
ser outras pessoas; 6) no inquérito policial, foi possível 
verificar que o agente confundiu a transcrição dos áudios, 
pois afirmou que a Márcia referida seria Márcia Maria Miranda 
Matos e não a outra Márcia, a do Supermercado Marcos; 7) 
quando Rosário e Eunice falam sobre "dentista", não se 
referem a Márcia Maria e Clausmir, mas sim de outra Márcia, 
do Supermercado Marcos e de seu amigo Weilier. Este último 
que teria intermediado o tratamento dentário de Maria do 
Rosário; 8) o relatório da agente federal Múbia Shelli foi no 
sentido de que nada foi encontrado nos materiais apreendidos 
que confirmassem a participação da acusada Márcia na fraude; 
9) a acusada detém boa conduta social, conforme testemunhas 
de defesa; 10) as testemunhas de acusação apenas informaram o 
que já constava no inquérito e teriam confirmado que a 
acusada nada teria contribuído para o fato narrado na 
denúncia; 11) somente no dia da consulta, quando Márcia teria 
levado Rosário ao consultório do acusado Clausmir é que a 
acusada teria ficado sabendo que ele fizera provas. 
Acrescentou que a consulta não foi gratuita e que foi passado 
o cartão da Unimed; 12) a acusada nunca ligou para Clausmir 
para orientá-lo sobre o recurso. Além disso, ele seria pessoa 
qualificada para fazer qualquer recurso e não precisaria da 
ajuda da acusada Márcia; 13) não existe nenhuma gravação de 
conversa entre a acusada e Clausmir. Requereu a absolvição, 
nos termos do art. 386, V e VII, do CPP. 

A defesa de Maria do Rosário Silva, por sua vez, 
apresentou alegações finais às fls. 646/692. Alegou que: 1) 
há nulidade processual por ausência de apreciaço do 
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requerimento para produção de provas; 2) o caso é de 
incompetência absoluta da Justiça Federal, pois a OAB não 
seria entidade autárquica federal; 3) inexistência de 
funcionário público, pois se a OAB não é autarquia e não 
integra a Administração Pública Direta ou Indireta, não 
haveria crime próprio. Por tal razão o fato imputado na 
denúncia seria atípico; 4) nulidade processual por ausência 
de defesa prévia, nos termos do art. 514, CPP; 5) sobre a 
imputação do art. 304 c/c 297, CP, alegou que não houve 
documento público tutelado, pois o "Exame de Ordem" não se 
enquadraria no rol taxativo do 920 do art. 297, CP; 6) 
ausência de interesse de agir, pois a conduta narrada não 
seria crime à época dos fatos (dezembro/2006 a março/2007). 
Somente com a Lei n. 12.550/2011 é que teriam sido 
tipificadas as condutas fraudulentas para acesso, divulgação 
e utilização de conteúdo sigiloso de concursos públicos, 
processos seletivos, avaliações e exames públicos ou de 
interesse público; 7) as provas colhidas seriam apenas 
indiciárias; 8) há confusão quanto às datas dos fatos 
imputados. De acordo com o edital do Exame de Ordem, o fim do 
prazo para recurso da segunda fase foi no dia 31.01.2007 e o 
resultado no dia 22.02.2007, conforme lista de aprovados de 
fl. 270; 8) do processo administrativo (fls. 111/121), seria 
possível observar que o recurso do acusado Clausmir foi 
tempestivo, protocolado no último dia permitido; 9) não foi 
Maria do Rosário quem autuou o recurso de Clausmir, mas outra 
funcionária da OAB/GO de nome Eiizabeth Guimarães de Souza 
(fl. 111); 10) a divergência entre a data de protocolo 
manuscrito e o impresso na capa dos autos seria irrelevante 
para a aprovação de Clausmir. A chancela poderia ter sido 
impressa dias após a interposição do recurso por conta do 
acúmulo de serviço dos funcionários do departamento de Exame 
de Ordem, ou ainda por alguma falha na chancela eletrônica 
por sobrecarga do sistema informatizado, já que era a última 
data para os recursos; 11) Clausmir foi aprovado pela revisão 
do seu exame e sua aprovação foi validada por homologação do 
Vice-Presidente da Comissão da CEEO. Contudo, o parecer do 
revisor não foi apreendido pela Polícia Federal; 12) a falta 
de assinatura na decisão de homologação poderia indicar que 
os dirigentes da OAB/GO tinham por praxe firmar suas decisões 
dias após a elaboração das mesmas. A ausência de assinaturas 
em processos judiciais e extrajudiciais também seria 
corriqueiro; 13) a existência de prova escrita de outra 
candidata, de inscrição n° 4638, indicaria que houve tumulto 
por parte da Polícia Judiciária que teria inserido tal 
documento no processo administrativo de Clausmir. A Polícia 
Federal teria invadido as dependências da CECO e retirado "o 
que quis, contudo, de forma desordeiro" (sic); 14) o processo 
administrativo juntado aos autos não é original e 
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demonstraria que a prova de Clausmir teria sido "manipulada 
pela PE, ou seja, foi escanceada(sic) e depois impressa, 
entretanto faltando documentos inerentes ao processo 
administrativo e inserindo-se outros sem qualquer 
justificativa."; 15) haveria dúvida sobre quem teria 
extraviado, ocultado ou suprimido os documentos do processo 
administrativo; 16) mesmo que Maria do Rosário tenha 
orientado o candidato Clausmir a apresentar novas razões ao 
recurso, para reforçar as primeiras, 	não teria cometido 
crime, pois o segundo recurso não teria contribuído para a 
aprovação, pois foi apresentado quando já estaria aprovado. 
Neste sentido seriam os ãudios de n°5 2630298 e 2726391; 17) 
a ausência das segundas razões do recurso e do parecer do 
revisor impediriam a conclusão de que Maria do Rosário 
realmente tivesse beneficiado Clausmir; 18) a inserção de 
nova nota do candidato pode ter decorrido de falha humana 
que, ao invés de lançar a nota 6,0 lançou a nota 5,0. A 
ausência do processo administrativo integral não permitiria 
conclusão; 19) não existe comprovação ou menção de qual 
documento teria sido falsificado ou usado; 20) não haveria 
prova de supressão de documento ou de inserção de dados no 
sistema da OAB/GO; 21) a inserção de dados por Maria do 
Rosário ocorreu no exercício regular de direito, pois era 
funcionária da CEEO; 22) a tese acusatória estaria pautada 
exclusivamente em frágeis declarações de policiais e perícias 
inquisitivas; 23) toda a prova colhida teria sido oriunda do 
inquérito policial, sem confirmação na instrução judicial. 
Requereu: a) a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a 
absolvição de Maria do Rosário, nos termos do art. 386, 
inciso VII, CPP; b) em caso de condenação, aplicação da pena 
no patamar mínimo, em razão de sua primariedade e que é 
pessoa idosa. Além disso, que dela depende sua genitora que 
conta com mais de 80 (oitenta) anos de idade. 

A defesa do acusado Clausmir Zaneti Jacomini 
apresentou suas últimas alegações às fls. 698/717. Arguiu 
que: 1) houve cerceamento do direito de defesa em razão da 
inobservância do rito previsto no art. 514, CPP; 2) a Polícia 
Federal teria realizado transcrição de áudios de 
interceptação telefônica sem critério, pois teria deduzido 
que quando Maria do Rosário e Márcia Maria falam a palavra 
"Ele" estariam se referindo a Clausmir; 3) no áudio de n° 
2862275, em conversa entre Maria do Rosário e Eunice, 
concluiu-se, indevidamente, que a Márcia a que se referiam 
era a acusada Márcia Maria, quando em verdade seria outra, 
Márcia do Supermercado Marcos; 4) as interpretações seriam 
desleais, imprecisas e lançariam dúvidas sobre a conduta 
imputada ao réu Clausmir; 5) o acusado é médico 
oftalmologista de renome em Goiânia, dedicado à atividade 
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profissional, teria resolvido ingressar na Faculdade de 
Direito para incentivar o filho, que pretendia abandonar o 
curso. O filho abandonou o curso, mas Clausmir o teria 
concluído com louvor, mas sem pretensão de exercer a 
advocacia; 6) Clausmir resolveu fazer o exame da OAB para 
reafirmar seu título. Passou na primeira fase, mas não teve 
sucesso na segunda. Não pretendia recorrer do resultado, mas 
ao atender Maria do Rosário em seu consultório, através de 
plano de saúde da Unirned, obteve informação sobre a 
interposição de recurso e a possibilidade de revisão de sua 
nota; 7) Clausmir interpôs recurso no mesmo dia, que também 
era o último do prazo; 8) Clausmir fez o recurso e o enviou 
para Maria do Rosário por intermédio de um "motoboy"; 9) foi 
surpreendido com ligação de Maria do Rosário no sentido de 
que seu recurso necessitava de reforço nas razões. Mesmo 
considerando que o prazo já havia expirado, atendeu à 
interlocutora e enviou a complementação à CEEO; 10) se algo 
foi feito para beneficiá-lo, não foi com sua anuência ou 
participação; 11) as interceptações telefônicas e a ausência 
do recurso do acusado não serviriam de prova da 
culpabilidade. Requereu: a) o acolhimento da preliminar de 
nulidade por supressão da fase do art. 514, CPP; e b) a 
absolvição por ausência de provas de sua participação para os 
crimes. 

o julgamento foi convertido em diligência para 
apreciação dos requerimentos formulados pelas acusadas para 
realização de perícia. Outrossim, foi determinado o 
apensamento do Volume IV do Apenso VIII, referido à fl. 190, 
bem assim a juntada de certidões criminais atualizadas. Por 
fim, foi reaberto o prazo para alegações finais pelas partes 
(fls. 719/720). 

O MPF ratificou suas alegações finais à fl. 759 e 
juntou cópia integral digitalizada dos autos principais de n. 
5608-67.2012.4.01.3500 às fls. 762/763. 

À fl. 764, foi oportunizada nova vista dos autos 
à defesa. 

A defesa de Márcia Maria Miranda Matos ratificou 
suas alegações finais à fl. 768. Quanto aos demais réus, não 
houve manifestação das respectivas defesas após a intimação 
de fl. 766. 

É o relatório. Decido. 

1. Das preliminares 

1.1 - Competência da Justiça Federal 
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Conforme salientado pela própria defesa de Maria 
do Rosário Silva, o excelso Supremo Tribunal Federal, na ADI 
n°  302 6/DF, destacou a natureza jurídica sul g-eneris da Ordem 
dos Advogados do Brasil como de serviço público independente. 
Ressaltou que cabe a ela a administração e fiscalização de 
"função constitucionalmente privilegiada", sem qualquer 
subordinação às pessoas jurídicas de direito público. 
Confira: 

"EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONS TI TUCIONAL IDADE. § I-
DO ARTIGO 79 DA LEI N. 8.906, r PARTE. "SERVIDORES" 
DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PRECEITO QUE 
POSSIBILITA A OPÇÃO PELO REGIME GELES TISTA. 
COMPENSAÇÃO PELA ESCOLHA DO REGIME JURÍDICO NO 
MOMENTO DA APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO DOS 
DITAMES INERENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E 
INDIRETA. CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL). INEXIGÉNCIA DE CONCURSO 
PÚBLICO PARA A ADMISSÃO DOS CONTRATADOS PELA OP. 
AUTARQUIAS ESPECIAIS E AGÊNCIAS. CARÁTER JURÍDICO DA 
OAB. ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO 
INDEPENDENTE. CATEGORIA ÍMPAR NO ELENCO DAS 
PERSONALIDADES JURÍDICAS EXISTENTES NO DIREITO 
BRASILEIRO. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DA ENTIDADE. 
PRINCÍPIO DA MORALIDADE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 37, 
OAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. 
A Lei n. 8.906, artigo 79, § 1 0 , possibilitou aos 
"servidores" da OAB, cujo regime outrora era 
estatutário, a opção pelo regime celetista. 
Compensação pela escolha: indenização a ser paga à 
época da aposentadoria. 2. Não procede a alegação de 
que a OAB sujeita-se aos ditames impostos à 
Administração Pública Direta e Indireta. 3. A OAB não 
é uma entidade da Administração Indireta da União. A 

azzar no elenco das personalidades jurídicas 
existentes no direito brasileiro. 4. A OAB não está 
incluída na categoria na qual se inserem essas que se 
tem referido como "autarquias especiais" para 
pretender-se afirmar equivocada independência das 
hoje chamadas "agências". 5. Por não consubstanciar 
uma entidade da Administração Indireta, a OAB não 
está sujeita a controle da Administração, nem a 
qualquer das suas partes está vinculada. Essa não-
vinculação é formal e materialmente necessária. 6. A 
OAB ocupa-se de atividades atinentes aos advoqados, 
que exercem função constitucionalmente privileqiada, 
na medida em que são indispensáveis à administração 
da Justiça [artigo 133 da cB/881. É entidade cuja 
finalidade é afeita a atribuições, interesses e 
seleção de advogados. Não há ordem de relação ou 
dependência entre a OAB e qualquer órgão público. 7. 
A Ordem dos Advogados do Brasil, cujas 
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características são autonomia e independência, não 
pode ser Lida como congênere dos demais órgãos de 
fiscalização profissional. A DAS não está voltada 
exclusivamente a finalidades corporativas. Possui 
finalidade institucional. 8. Embora decorra de 
determinação legal, o regime estatutário imposto aos 
empregados da DAS não é compatível com a entidade, 
que é autônoma e independente. 9. Improcede o pedido 
do requerente no sentido de que se dê interpretação 
conforme o artigo 37, inciso II, da Constituição do 
Brasil ao caput do artigo 79 da Lei n. 8.906, que 
determina a aplicação do regime trabalhista aos 
servidores da OAB. 10. Incabível a exigência de 
concurso público para admissão dos contratados sob o 
regime trabalhista pela OAB. 11. Princípio da 
moralidade. Ética da legalidade e moralidade. 
Confinamento do princípio da moralidade ao âmbito da 
ética da legalidade, que não pode ser ultrapassada, 
sob pena de dissolução do próprio sistema. Desvio de 
poder ou de finalidade. 12. Julgo improcedente o 
pedido. 
(ADI 3026, Relator(a): Mm. EROS GRAU, Tribunal 
Pleno, julgado em 08/06/2006, DJ 29-09-2006 PP-00031 
EMENT VOL-02249-03 PP-00478 RTJ VOL-00201-01 PP-
00093).'  Grifos acrescentados 

Essa análise do e. STF, contudo, limitou-se à 
verificação da subordinação ou não dos serviços da OAB a 
outros órgãos públicos, o que, por óbvio não alterou a 
relevância pública dos serviços por ela prestados, ou a 
questão da competência jurisdicional para apreciar supostos 
crimes cometidos no contexto das selecões determinadas nela 
Lei n. 8.906/94. 

Por outro lado, os fatos imputados nesta ação 
penal estão diretamente relacionados à fiscalização da 

regularidade das emissões de carteiras de advogado, função 
que foi outorgada pela União à OAB. 

Nesse sentido é a recente jurisprudência da 2° 
Seção do c. STJ, que, após o julgamento da ADI n° 3.026, 
firmou a competência da Justiça Federal para julgar as causas 
em que a OAB seja parte. Verbis; 

"AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 
JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. REINTEGRAÇÃO DE 
POSSE. OAB. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL MESMO APÓS 
O JULGAMENTO DA ADIN N.° 3.026/DF. 

1. Mesmo após o julgamento da ADIn n.°  3.026/DE pelo 
STF, em 2006, no qual se afirmou não ser a OAB 
autarquia ou entidade vinculada à administração 
pública federal, persiste a competência da Justiça 
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Federal para o julgamento das causas em que sejam 
parte a OAB ou órgão a ela vinculado. 

2. Precedentes do STJ anteriores e posteriores ao 
julgamento da ADIn n.° 3.026/DF. 

3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

(AgRg no CC 119.091/sP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, 
DJe 14/05/2013)" Grifos acrescentados 

Destaco, ainda, a jurisprudência do colendo 
Superior Tribunal de Justiça, que julgou competente a Justiça 
Federal para apreciar e julgar processos penais em que se 
imputavam condutas de falsificação de carteiras de advogado. 
Verbis: 

"PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 
CARTEIRA DA OAB. FALSIFICAÇÃO. ART, 109, IV DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
Compete à Justiça Federal processar e julgar 

eventual delito de falsificação de carteira da Ordem 
dos Advogados do Brasil. 

Conflito conhecido, competente a Justiça Federal 
(Juízo Suscitante) 
(CC 33.198/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2002, DJ 25/03/2002, 
p. 175) Grifos acrescidos 

"PROCESSUAL PENAL — CARTEIRA DA OAB — FALSIFICAÇÃO 
— CRIME DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
- Consoante reiteradamente decidido por esta Corte, 

a competência para o processo e julgamento de crime 
de falsificação em carteira da OAB é da Justiça 
Federal (v.g CC 33.198, Rei. Mm. FELIX FISCRER, DJU 
de 25/03/2002). 

- Ordem concedida para anular o processo ab initio. 
(MC 25.786/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, 

QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2003, DJ 19/12/2003, 
p. 517)" Grifos acrescentados 

Ademais, deve-se frisar que a advocacia é 
atividade indispensável à administração da Justiça (art. 20  
da Lei n. 8.906/94). Esta mesma lei estabelece que "no seu 
ministério privado, o advogado presta serviço público e 
exerce função social" (10  do art. 2 0  do Estatuto da 
Advocacia e da OAB). Prossegue, ainda, o §20, do mesmo 
artigo: "No processo judicial, o advogado contribui, na 
postulaÇão de decisão favorável ao seu constituinte, ao 
convencimento do julgador, e seus atos constituem múnus 
público." 
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A prévia seleção exigida para possibilitar a 
inscrição como advogado, estabelecida na Lei n. 8.906/94 
(Estatuto da Advocacia e da DAS), no seu art. 80 , inciso IV, 
é norma que tutela interesse público, por intermédio da 
referida entidade "de natureza jurídica sul generis", e, por 
evidente, sua inobservância constitui afronta aos serviços de 
interesse direto da União Federal, nos termos do art. 109, 
IV, da Constituição Federal. 

Portanto, evidenciado que os fatos imputados 
atingiram serviços relevantes de interesse da União, no que 
se refere à avaliação dos bacharéis em Direito e sua 
respectiva inscrição para o exercício da advocacia, função 
esta indispensável à administração da Justiça, nos termos do 
art. 133 da CRFB/88, não restam dúvidas acerca da competência 
da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação 
penal. 

1.2 - Da alegação de atípicidade - Funcionário 
público por equiparação 

Não prospera a argumentação da defesa de Maria do 
Rosário de que o fato narrado seria atípico, pois a acusada 
seria uma mera empregada contratada e não uma funcionária 
pública. Segundo entende, a OAB não é considerada autarquia e 
também não integra a Administração Pública Direta ou 
Indireta. 

As premissas contidas no art. 327, caput e 
parágrafo primeiro, do Código Penal, são claras no sentido de 
equiparar a funcionário público, para efeitos penais, quem 
exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, 
emprego ou função pública. 

Nesse passo, é indiscutível que a atuação de 
Maria do Rosário, na condição de Secretária da Comissão de 
Estágio e Exame da OAB, visava a atender à necessidade do 
serviço público relevante de atribuição legalmente conferida 
à OAB, qual seja, a organização dos procedimentos relativos 
ao Exame de Ordem realizado pela Seccional no Estado de 
Goiás. 

Sobre o exercício de atribuições equiparadas a de 
funcionários públicos, trago à colação o seguinte julgado 
que, mutatis mutandis, evidencia que mesmo trabalhos 
realizados por agentes honoríficos ou até mesmo por 
voluntários podem ser considerados de interesse público e com 
incidência nos tipos penais do Título XI do Código Penal: 

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. ORDEM 
DOS ADVOGADOS. SECCIONAL. LICENCIAMENTO EM CEPICIO. 
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VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 
DEFESA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE FUNCIONAL. 
CARGO DE PRESIDENTE CONSELHO PENITENCIÁRIO E 
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. INEXISTÊNCIA. AGENTE 
HONORÍFICO. MUNUS PÚBLICO. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. 
AUSÊNCIA DE PODER DECISÓRIO. PARECER OPINATIVO. 
COMPATIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO 
AO ART. 	535 DO CPC - NÃO-COMPROVAÇÃO.[ ... ]7 
Consigne-se lição do professor Hely Lopes Meirelles, 
elucidativa acerca dos agentes honoríficos: "Agentes 
honoríficos: são cidadãos convocados, designados ou 
nomeados para prestar, transitoriamente, determinados 
serviços ao Estado, em razão de sua condição cívica, 
de sua honorabilidade ou de sua notária capacidade 
profissional, mas sem qualquer vínculo empregatício 
ou estatutário e, normalmente, sem remuneração. Tais 
serviços constituem o chamado múnus público, ou 
serviços públicos relevantes, de que são exemplos a 
função de jurado, de mesário eleitoral, de comissário 
de menores, de presidente ou membro de comissão de 
estudo ou de julgamento e outros dessa natureza. Os 
agentes honorificas não são servidores públicos, mas 
momentaneamente exercem uma função pública e, 
enquanto a desempenham, sujeitam-se à hierarquia e 
disciplina do Órgão a que estão servindo, podendo 
perceber um pro labore e contar o período de trabalho 
como de serviço público. Sobre estes agentes 
eventuais do Poder Público não incidem as proibições 
constitucionais de acumulação de cargos, funções ou 
empregos (art. 37, XVI e XVII), porque sua vinculação 
com o Estado é sempre transitória e a título de 
colaboração cívica, sem caráter empregatício. A Lei 
9.608, de 18.02.1998, dispondo sobre o serviço 
voluntário, define-o como a atividade não remunerada 
prestada por pessoa física a entidade pública de 
qualquer natureza ou instituição privada sem fins 
lucrativos com objetivos cívicos, culturais, 
educacionais, científicos, recreativos ou de 
assistência social, inclusive mutualidade. Tal 
serviço não gera vínculo empregatício, nem obrigações 
de natureza trabalhista, previdenciária ou afim entre 
prestador e tomador. A lei permite o ressarcimento 
das despesas comprovadamente realizadas pelo 
prestador, desde que estejam autorizadas pela 
entidade a que for prestado o serviço voluntário. 
Somente para fins penais é ate esses ntTan#ec Cn 

equiparados a tuncaonãrias públicos quanto aos crimes 
relacionados com o exercício da função, nos expressos 
termos do art. 327 do CP." (in Direito Administrativo 
Brasileiro, 280 Edição, Editora Malheiros, página 79) 
(grifou-se) [...]"(REsp 656.740/G0, Rel. Ministro 
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2007, DJ 
31/05/2007, p. 328) 
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Não se olvida o que foi decidido pelo excelso 
Supremo Tribunal Federal na ADI n° 3026/DF, pois aqui não se 
discute a natureza jurídica sui genaris da OAB ou o regime de 
contratação de seus empregados. O relator da ADI, Ministro 
Eros Grau, ressaltou que a OAB exerce serviço público 
independente e que se ocupa de atividades referentes aos 
advogados, que exercem função indispensável à Administração 
da Justiça, nos termos do art. 133 da CRFE/88 (ADI 3026, 
Relator: Mm. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 
08/06/2006, DJ 29-09-2006). 

Portanto, visto que Maria do Rosário exercia 
função de inegável interesse público, na condição de 
Secretária da Comissão de Estágio e Exame da OAB/GO, deve ser 
considerada funcionária pública para efeitos penais. 

1.3 - Da alegada inobservância do art. 514 do CPP 

As alegações de nulidade e cerceamento de defesa 
em razão da inobservância do rito do art. 514, CPP, 
formuladas por Maria do Rosário e Clausmír, também não 
merecem prosperar. 

Primeiramente, porque a informação que se tem nos 
autos é de que Maria do Rosário já foi destituída da função 
que exercia na Comissão de Exame da OAB/G0. Quanto aos demais 
réus, não exerceriam funções públicas. 

Também é de se destacar que, eventual 
inobservância da defesa preliminar, preconizada no art. 514 
do CPP, configuraria apenas nulidade relativa. Em matéria de 
nulidades, deve prevalecer o disposto no art. 563 do CPP, que 
consagra o princípio pas de nuiiite sans grief, segundo o 
qual não se declara nulidade se inexistir prejuízo para a 
apuração da verdade substancial da causa. 

Os acusados não demonstraram que ainda exerçam 
função pública ou que tenha havido prejuízo concreto pela 
falta de defesa prévia. As alegações de prejuízo são 
genéricas e não demonstram nenhum prejuízo efetivo sofrido 
pela defesa, que teve oportunidades de argumentar tanto na 
resposta à acusação, como nas alegações finais (HC 127.904-
SC, Rei. Mm. Jorge Mussi, julgado em 3/5/2011). 

Por fim, deve-se ressaltar que a denúncia foi 
instruída por Inquérito Policial, o que, de acordo com 
entendimento sumulado pelo colendo STJ, no Enunciado n° 330, 
torna desnecessária a defesa preliminar (fl. 377). 

Afastadas as preliminares, passo à anális das 
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provas. 

2. Do mérito 

Primeiramente, observo que as condutas narradas 
na denúncia, apesar de capituladas pelo MPF como sendo de 
concurso material dos crimes de uso de documentos falsos 
(arts. 304 c/c 297 e 299, CP) e de inserção de dados falsos 
em sistema de informações (art. 313-A, CP), encontram-se 
precisamente subsumidas na previsão dos arts. 317, §10, e 
333, parágrafo único, todos do Código Penal. 

Isso porque, o uso de documentos falsos e a 
inserção de dado falso no sistema da OAB teriam sido os meios 
utilizados pela Secretária da Comissão de Estágio e Exame de 
Ordem, Maria do Rosário, juntamente com os demais, para a 
prática da fraude (aprovação de Clausrnir) em detrimento do 
procedimento regular, ou seja, com infração do dever 
funcional da primeira. 

Portanto, pesa contra Maria do Rosário a prática 
do crime de corrupção passiva e, contra os réus Márcia e 
Clausmir, a denúncia da prática do crime de corrupção ativa. 
Verbis: 

"Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal 
vantagem 

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

§1° . A pena é aumentada de um terço, se, em 
consequência da vantagem ou promessa, o funcionário 
retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício 
ou o pratica infringindo dever funcional[... 1 

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

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

Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, 
se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário 
retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica 
infringindo dever funcional 

Por se tratarem de crimes formais, não se exige o 
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efetivo pagamento ou obtenção da vantagem para sua 
consumação. Neste sentido é o seguinte acórdão do e. TRF 1° 
Região, verbis: 

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO 
ESTRITO. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA, CORRUPÇÃO ATIVA. 
CORRUPÇÃO PASSIVA. CRIMES 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. 1. O tráfico de influência, 
a corrupção ativa e a corrupção passiva inserem-se na 
categoria de crime formal, no qual a lei antecipa a 
consumação, antes mesmo da ocorrência do resultado 
naturalistico, descrevendo um resultado que, contudo, 
não precisa verificar-se para ocorrer a consumação, 
bastando a ação do agente e a vontade de concretizá-
lo, expressivas de um dano em potencial, 
diferentemente do crime material ou de resultado, no 
qual a consumação não se dá sem a produção de um dano 
efetivo. 	2. Omissis 3. As três figuras criminais 
contêm como elementos do tipo o fato de "solicitar, 
exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, 
vantagem ou promessa de vantagem" (art. 332 - CP); de 
"solicitar ou receber ( ... ) vantagem indevida, ou 
aceitar promessa de vantagem" (art. 317 — CP); e de 
"oferecer ou prometer vantagem indevida (art. 333 - 
CP). 4. Omissis 5. Omissis 6. Omissis 7. 
Desprovimento do recurso em sentido estrito. 

(ROR 	0022467-41.2010.4.01.3400/DF, 	Rei. 
DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SARO MENDES, 
Rel.Conv. JUÍZA FEDERAL CLEMÊNCIA MARIA ALMADA LIMA 
DE ÂNGELO (CONV.), Rel.Acor. DESEMBARGADOR FEDERAL 
OLINDO HERCULANO DE MENEZES, QUARTA TURMA, e-DJFI 
p.12 de 10/02/2014)" 

A materialidade e autoria dos delitos em destaque 
foram devidamente comprovadas nos autos. 

Perante a autoridade policial (fls. 07/10), 
Clausmir negou que tivesse obtido aprovação no Exame da OAB 
de dezembro/2006, mediante fraude, mas admitiu que Maria do 
Rosário o instruiu a apresentar uma complementação 
intempestiva do recurso. Veja: 

"[...J QUE no dia 24 de janeiro, esteve em seu 
consultório oftalmológico a Sra. MARIA DO ROSÁRIO a 
fim de ser consultado em uma infecção ocular; QUE 
durante a conversa com a paciente, esta disse ser 
funcionária da OAB/GO e então o interrogando comentou 
com MARIA DO ROSÁRIO a reprovação na segunda fase do 
exame e que acreditava ter feito uma boa prova; QUE 
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MARIA DO ROSÁRIO o aconselhou a impetrar um Recurso 
administrativo, pois muitos eram providos; QUE o 
interrogando elaborou um mero requerimento, dentro do 
prazo normal previsto para o Recurso; QUE mandou 
entregar o Recurso à servidora MARIA DO ROSÁRIO por 
meio de um motoboy; QUE, posteriormente, MARIA DO 
ROSÁRIO ligou para o interrogando dizendo que aquele 
requerimento não era bastante para o Recurso e, que, 
portanto, era para refaze-lo (sic) fundamentando-o 
melhor; QUE o interrogando ponderou com a servidora 
que o prazo do Recurso já tinha sido encerrado, 
piando a mesma disse que o recurso poderia ser 
entregue Posteriormente; QUE não sabe informar com 
precisão a data em que refez o Recurso, mas com 
certeza foi antes de ser divulgada a lista de 
aprovados, mediante Recurso;[...]" (fi. 08). Grifos 
acrescentados 

Mais adiante, o acusado se contradisse quanto à 
ocasião em que a suposta "compiementação" fora entregue: 

"[ ... ] QUE não sabe explicar como foi feita a 
análise de seu Recurso ou como a Comissão de Exame 
considerou o seu Recurso, tendo em vista que a 
fundamentação foi entregue após o seu nome ter 
saída(sic) na lista de aprovados da OAB/GO;[...]" 
Grifei (fl. 09). 

Márcia Maria, perante a autoridade policial, 
negou sua participação na empreitada criminosa. No entanto, 
confirmou que fora a intermediadora entre Maria do Rosário e 
Clatismir (fls. 21/24). Veja: 

'7...] QUE, é usuária do celular 62-8122-26-36, o 
qual está habilitado em nome da empresa MM 
TRANSPORTES PARTICIPAÇÕES LTDA, onde a interroganda é 
sócia, juntamente com seu esposo MIRANIDES ESTEVES DE 
MATOS; [ ... 1 QUE, por volta do dia 22.01.2007 
encontrou-se com CLAUSMIR ZANETI na sede de empresa 
da interroganda, onde CLAUSMIR comentou que tinha 
feito o exame de ordem e que tinha ido muito bem; 
[ ... 1 QUE, a interroganda foi até a casa de MARIA DO 
ROSÁRIO e a levou ao médico; QUE, a consulta se deu 
no dia 24.01.2007; QUE, durante a consulta, a 
interroganda comentou com MARIA DO ROSÁRIO que o 
médico CLAUSMIR tinha feito a prova do exame de 
ordem; QUE, CLAUSMIR comentou que não tinha sido 
aprovado na prova prática e que estava desestinulado 
a elaborar um recurso e, portanto, teria Leito apenas 
um requerimento; QUE, MARIA DO ROSÁRIO disse para 
CLAUSMIR fazer um recurso bem fundamentado e levá-lo 
para ela que iria juntá-lo ao processo original; 
(...]"(fls. 22/23). Grifos acrescentados 
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A acusada Maria do Rosário, por sua vez, informou 
à autoridade policial que as razões do recurso administrativo 
apresentado por Clausmir realmente foram extemporâneas (fis. 
127/130, 187/188 e 204/205): 

"7...] QUE no mês de fevereiro/2007, o indivíduo 
de nome CLAUSMIR ZANETTI JAC0MINI que havia sido 
reprovado no exame de ordem, protocolou um recurso, 
dentro do prazo regular, porém 'a peça 'estava muito 
mal feita, em apenas uma folha, sem fundamentação, e 
então, a interroganda conversou com ELADIO para que 
CLAUSMIR pudesse apresentar novas razões, tendo sido 
aceito por EIJ.ÁDIO e então a interroganda ligou para 
CLAUSMIR e o orientou a fazer novas razões do recurso 
para ser encaminhado a(sic) comissão, sendo que quem 
analisou o recurso foi a comissão de recursos, sendo 
que a interroganda não tem conhecimento se tal pessoa 
efetuou o pagamento de alguma propina para ELÁDI0 ou 
MIGUEL CANÇADO, nem tampouco para a própria 
interroganda; [ ... ]" (fl. 129). Grifos acrescentados 

"[ ... ] QUE, certa vez, não se recordando a data 
certa, consultou-se com CLAUSMIR ZANETI, oportunidade 
em que foi apresentada por MÁRCIA MIRANDA; Que, em 
seguida a consulta ficou sabendo que CLAUSMIR ZANETI 
teria sido reprovado na segunda fase do exame de 
ordem da OAB/G0 e havia interposto recurso; QUE, na 
mesma oportunidade CLAUSMIR mostrou à reinquirída 
cópia de seu recurso, tendo o orientado a refazer 
referido recurso, visto que estava mal fundamentado; 
QUE, quando CLAUSMIR apresentou recursos com nova 
fundamentação, o primeiro já havia sido julgado 
procedente pela Comissão do Exame de Ordem; QUE, 
embora não houvesse mais necessidade a reinquirida 
fez a juntada no novo recurso no processo, após 
consultar o Dr. ELÁDIO, que não se cpos(sic), dizendo 
que não havia necessidade de juntar, porém poderia 
deixá-lo no processo" (fls. 187/188). Grifei 

"QUE o próprio Dr. CLAUSMIR fez o recurso e o 
enviou á declarante por um mensageiro (moto-taxi), 
relembrando agora que foi no dia 1310312007, conforme 
áudio n°2726391; [ ... 1 QUE quanto às datas dos 
registros na OAE no recurso de CLAUSMIR, aconteceu da 
seguinte forma: entregue o primeiro recurso, foi 
autuado por Elizabeth no dia 31/01/2007 e 
protocolizado eletronicamente em 16/02/2007, com a 
senha da declarante, porém por outro funcionário que 
não sabe quem, visto que muitos tinham a senha da 
declarante; QUE quando recebeu o novo recurso no dia 
13/03/2007 o substituiu no processo, permanecendo a 
capa/autuação do recurso substituído (que já havia 
sido provido), motivo pelo qual permanecem as datas 
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anteriores; [ ... ]" Grifei (fls. 204/205). 

Perante este Juízo, os acusados apresentaram 
confissão parcial dos fatos. Contudo, suas versões são 
contraditórias, corroborando o entendimento de que a 
aprovação de Clausmir, por meio de suposta apreciação de 
recurso, foi alcançada de maneira ilegal. 

Maria do Rosário e Clausmir, apesar de negarem 
que a aprovação do candidato foi fraudulenta, acabaram 
reconhecendo que houve entrega intempestiva das supostas 
"razões do recurso". 

Maria do Rosário esclareceu que conheceu Márcia 
Maria através do cunhado desta última, Wilson Jacinto da 
Silva, que também seria funcionário da OAB/GO. Quando Maria 
do Rosário teve uma forte conjuntivite, em janeiro de 2007, 
Márcia Maria a levou para uma consulta com Clausmir. 

Segundo a acusada Maria do Rosário, após ser 
apresentada por Márcia como funcionária da Comissão do Exame 
de Ordem da OAB/GO, Clausm.ir comentou com Márcia que havia 
protocolado uni recurso devido a sua reprovação na sequnda 
fase do certame. Clausmir estaria com uma cópia do recurso, a 
qual mostrara para Márcia. Neste momento, Maria do Rosário 
também teria lido o recurso e aconselhado Clausmir a refazer 
suas razões, pois as achou vagas e mal fundamentadas (mídia - 
fl. 608). 

Clausmir, por sua vez, afirmou com veemência que 
ainda não havia feito o recurso quando atendeu Maria do 
Rosário e que foi esta que o encorajou a fazer o requerimento 
e dar entrada, apesar do prazo legal estar quase esgotado. 
Ele teria entregado o recurso no último dia previsto pelo 
edital, por meio de um moto-táxi. Maria do Rosário teria, 
então, entrado em contato com o acusado para dizer que a 
fundamentação estava fraca e, quando questionada sobre o fim 
do prazo, ela disse que não tinha problema, pois os novos 
argumentos, feitos e juntados após o prazo de interposição de 
recursos, seriam apenas juntados ao recurso que havia sido 
protocolado pontualmente, dentro do prazo legal (mídia - f 1. 

Questionado sobre a participação de Márcia Maria, 
Clausmir contou que Maria do Rosário foi indicada por Márcia, 
mas que esta não participou da consulta. 

Já a versão apresentada por Márcia Maria foi 
diferente. Do mesmo modo que Maria do Rosário, Márcia afirmou 
que entrou no consultório no dia da consulta, acompanha do o 
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procedimento. Todavia, Márcia alega que Clausmir já havia 
protocolado o recurso no dia da consulta (24.01.2007) e, em 
contradição com Maria, que não lhe foi apresentada cópia 
alguma do recurso na ocasião. 

Maria do Rosário afirmou que, quando foi juntar 
as novas razões de Clausmir, o recurso já havia sido julgado 
procedente pela Comissão, levando à aprovação do candidato. 
Destarte, as razões intempestivas restaram inutilizadas e 
foram anexadas ao processo com o recurso original já 
deferido, juntado apenas com um "clips" na capa (mídia - fl. 
608). 

Não obstante, dentre os documentos apreendidos 
pela Polícia Federal, o processo de Clausmir está composto 
por: uma capa, em que consta uma autuação manual, feita por 
Elizabeth, no dia 31.01.2007, e uma etiqueta de autuação 
eletrônica do dia 16.02.2007; apenas um recurso, no qual 
constava a data 26.01.2007, que não estava numerado; a cópia 
da prova de outro candidato; e um despacho dando provimento 
ao recurso, mas sem a respectiva assinatura. As razões 
protocoladas no devido prazo legal, o parecer do examinador e 
o despacho válido para homologar a aprovação de Clausmir, 
segundo a acusada, foram colocados em outro armário para 
serem fotocopiados, pois o candidato havia requerido cópia de 
seu recurso, e que tais documentos teriam sido apreendidos 
pela Polícia Federal (fls. 88, 110/121, 166/170 	e mídias - 
fls. 552 e 608). 

Contudo, em Juízo, Clausmir negou ter pedido 
cópia de seu processo, alegando que entrou em contato com 
Maria do Rosário após a entrega das razões extemporâneas 
apenas para questionar se a funcionária já sabia do resultado 
de seu recurso (mídia — fl. 608). 

Tanto Maria do Rosário quanto Clausmir alegaram 
que as razões complementares e extemporâneas do candidato 
foram entregues antes da divulgação da lista de aprovados por 
recurso. Porém, tal lista foi divulgada no dia 22.02.2007 e, 
somente em 13.03.2007, foi que Clausmir entrou em contato com 
Maria do Rosário para receber instruções sobre a entrega do 
recurso. Essa contradição relevante foi evidenciada pela 
interceptação telefônica, cautelarmente colhida. Veja: 

"Índice: 2726391 
Operação: PILOTO 
Nome Alvo: ROSARIO 
Fone Alvo: 6281396835 
Fone Contato: 6292834067 
Data: 2007-03-13 
Horário: 12:52:22 
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Observações: @@CLAUSMIR X ROSÁRIO 

Transcrição: CLAUSMIR (CLAUSMIR ZAJVETE JACOfrIINI) se 
identifica e fala que fez e refez o recurso e quer 
entregar para ROSÁRIO então quer saber como. ROSÁRIO 
responde que pode mandar o recurso para ela. CLAUSMIR 
pergunta se pode mandar direto (sem protocolar) e se 
pode ser no envelope do hospital. ROSÁRIO responde 
que pode. CLAUSMIR fala que gostaria de ir 
pessoalmente mas que dessa vez é melhor mandar por 
outra pessoa e pergunta por qual porta é para o 
emissário entrar. ROSÁRIO fala que ele pode entrar 
pela portaria e a recepcionista vai encaminhá-lo até 
a Comissão. CLAUSMIR agradece e despedem-se. 

Obs. O assunto desse recurso foi tratado por ROSÁRIO 
com MÁRCIA MARIA MIRANDA." 

Não bastasse, em outro áudio interceptado, 
cautelarmente colhido por determinação deste Juízo, Maria do 
Rosário orienta Márcia Maria, apenas um dia antes 
(21.02.2007) da divulgação da lista de aprovados por recurso, 
a fazer o novo recurso de C2Lausmir com data retroativa, de 
26.01.2007, como de fato consta no recurso apreendido. 

"Índice: 2630298 
Operação: PILOTO 
Nome Alvo: ROSARIO 
Fone Alvo: 6281396835 
Fone Contato: 6281222636 
Data: 2007-02-21 
Horário: 17:52:51 
Observações: @@@ MÁRCIA X ROSÁRIO 

Transcrição: MÁRCIA (MÁRCIA MARIA MIRANDA) fala que 
ligou outras vezes para ROSÁRIO mas não conseguiu 
falar porque seu telefone estava dando fora de área. 
ROSARIO pergunta se foi ontem. MÁRCIA confirma. 
ROSÁRIO fala que estava na Igreja. MÁRCIA diz que 
recebeu uma mensagem que ela já estava disponível mas 
seu telefone não atendeu, então ele falou com o 
JÚNIOR (filho de ROSÁRIO). ROSÁRIO responde que 
recebeu o recado de JÚNIOR. MÁRCIA diz que foi para 
CALDAS NOVAS e lá o celular não pega; Que então ontem 
conseguiu falar para o JÚNIOR que já tinha falado com 
o FERNANDO e ele disse que não é para JÚNIOR se 
preocupar (JÚNIOR trabalha para FERNANDO e está com 
medo de perder o emprego); Que FERNANDO falou que 
gosta muito de JÚNIOR porque ele é muito educado. 
ROSÁRIO diz que JÚNIOR falou que agora está tudo em 
paz e conversam mais sobre o trabalho de JIJNIOR. 
rtI.imiu pergunta se ~CIA fez o recurso. MARCIA Lala 
que vai ficar até domingo (em Caldas Novas). ROSÁRIO 
fala que então quando ela chegar é para fazer o 
recurso. 	MÁRCIA fala que já avisou pars ele 
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Iflt/fl!Lfl) . IÇIJbIUCLU aaz que à para Lazer com a data 
de 26 de janeiro. MÁRCIA pergunta que dia sai o 
resultado. ROSÁRIO responde que amanhã vai trabalhar 
com um examinador que estava viajando e mais tarde 
vai soltar o resultado. MÁRCIA diz que estava 
lembrando do nome "daqueles meninos". ROSÁRIO 
responde que eia não precisa se preocupar que está 
tudo lá (uma lista para aprovação??) . MÁRCIA diz que 
vai ligar pro CLAUSMIR (CLÃ USMIR ZANETE JACOMINI) e 
se for preciso vai em Goiânia e faz pra ele. ROSÁRIO 
diz que se precisar de novo da cópia da prova dele 
ela arruma. MÁRCIA diz que tem uma cópia. ROSÁRIO diz 
que o ELÁDIO pediu pra montar o processo e passar pra 
eie. 

Em Juízo, Maria do Rosário afirmou que realmente 
havia pedido para Márcia fazer constar no recurso a data 
retroativa de 26.01.2007 porque já havia passado do prazo 
legal para interposição de recursos, sendo as novas razões 
tão somente uma complementação do recurso interposto dentro 
do prazo definido pelo edital. 

Apesar do conteúdo da interceptação, os três réus 
são unânimes em afirmar que Márcia Maria culminou por não 
fazer o recurso de Clausmir por não se julgar apta para 
tanto. Márcia afirmou também que não repassou qualquer 
instrução a Clausmir sobre a data que deveria constar do 
recurso. 

Todavia, restou cristalino que Márcia serviu de 
intermediária entre Maria do Rosário e Clausmir, tanto que 
Maria do Rosário se viu confortável em passar instruções 
sobre a confecção do recurso intempestivo do candidato para 
Márcia. Durante toda a conversa interceptada, Márcia deu a 
entender que ela própria faria o referido recurso, dizendo 
que se fosse preciso sairia de Caldas Novas para elaborá-lo. 

Portanto, este último áudio corrobora as demais 
provas da participação de Clausmir no esquema fraudulento 
para sua aprovação no Exame da Ordem de 2006.2, orientado por 
Maria do Rosário, com intermediação relevante de Márcia 
Maria. 

Quanto à conversa interceptada entre Maria do 
Rosário e Eunice da silva  Mello, suposta integrante da 
quadrilha especializada na venda de aprovações fraudulentas 
em Exames de Ordem da OAB/GO, em que a última cita o nome de 
Clausmir, comunicando à ré que havia conversado com o médico 
e que este deveria cumprir o compromisso firmado, Maria do 
Rosário afirma que Eunice ficava insistindo para ela pedir 
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'...SaLLOUL.LL arrumar Ufl 
ia do Rosário. Veja: 

Edson de 

Índice: 2862275 
Operação: PILOTO 
Nome Alvo: ROSÁRIO 
Fone Alvo: 6281396835 
Fone Contato: 6299733042 
Data: 2007-04-09 
Horário: 08:12:59 
Observações: @ROSÁRIO X EUNICE 

Transcrição: ROSÁRIO fala que a MÁRCIA (MÁRCIA MARIA 
MIRANDA) a procurou e disse que essa semana vai 
resolver com DR. CLAUSMIR (CLAUSMIR ZANETI JACOMINI). 
EUNICE responde que falou com ele também. ROSÁRIO 
fala que por isso ela ligou então. EUNICE fala para 
fazer de conta que não sabe de nada. ROSÁRIO fala que 
a CAROLINA pediu para JULIANA ligar para ela. Diz 
também que ele (CLAUSMIR) estava lá naquele fim de 
mundo e ligou para ela (MÁRCIA) para falar que essa 
semana vai resolver a situação (???) . EUNICE fala que 
é compromisso, que quando a pessoa assume um 
compromisso tem que cumprir; Que não pediu para fazer 
nada; Que quando tiver com os negócios dela ela vai 
lá conversar novamente com o DR CLAUSMIR aí ela fala 
com ele dos dentistas, por ROSÁRIO. 

Maria do Rosário e Ciausmir afirmaram, no 
entanto, que o médico nunca arrumou emprego para o filho de 
Maria. A ré diz que nunca pediria tal favor a Clausmir, pois 
havia visto o réu apenas uma vez e se sentiria envergonhada. 
Maria do Rosário disse que teria inventado que já havia 
conversado com Márcia Maria a respeito do assunto para que 
Eunice parasse de insistir. Em Juízo, Clausmír negou conhecer 
Eunice. Todavia, pelo teor das conversações interceptadas, 
não convence a versão de Maria do Rosário. 

	

A 	testemunha 
compromissada na forma d 

	

interceptados 	indicaram 
intermediando a negociação 
no sentido de conseguir a 
Ordem. Não identificaram 
realização da fraude, mas 
vantaaem indnviet cr4 - 

de 
	

92  

Vanderson Peres de Ramos, 
a Lei, informou que os áudios 

que Márcia Maria estaria 
entre Maria do Rosário e Ciausmir, 
aprovação do amigo no Exame de 
combinação de preços para a 
foi possível vislumbrar que a 

lie Márcia manteria o empreqo do 

Shopping Flamboyant em troca da aprovação de Clausmir 
— fl. 552). 

Núbia Shelli Lima 
confirmou que o recurso do 
autuação conflitantes e fora 

de Souza, também compromissada, 
acusado apresentava datas de 
dos padrões das outras--pyovas, 
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bem como a cópia da prova constante do recurso pertencia a 
outro candidato. Ademais, o recurso recebeu numeração 
diferente, n° 4.219, sendo que os outros recursos foram 
numerados entre 100 e 600. Somando-se a essas 
irregularidades, o recurso foi autuado eletronicamente em 
16.03.2007, pela usuária "fiinha", correspondente a Maria do 
Rosário, sendo que de 195.000 (cento e noventa e cinco mil) 
registros, apenas dois haviam sido autuados pela referida 
usuária. Ou seja, não era de praxe Maria do Rosário realizar 
tal procedimento. É válido ressaltar que dos 431 recursos 
interpostos no processo seletivo de dezembro de 2006, o 
último havia sido autuado em 05.02.2007, sendo que apenas o 
de Clausmir foi autuado em 16.02.2007. Além destes indícios 
de fraude, da análise dos discos rígidos da OAB, ainda foi 
possível constatar que entre arquivos temporários, havia um 
do dia 22/01, em que Clausmir aparece com a nota 2; outro, 
criado no dia seguinte, em que os candidatos estão ordenados 
pela nota, Clausmir aparece no grupo dos que estão com nota 
2, porém na sua nota consta 5. Já em outro arquivo criado dia 
03/05 e modificado dia 11/05, os nomes estão ordenados de 
forma diferente, com o nome de Clausmir em vermelho, 
constando nota 5. No dia 22/02 ele já constava da lista dos 
aprovados por recurso, sendo que mesmo com nota 5, ele não 
seria aprovado, pois era necessário obter no mínimo nota 6 
para ser aprovado no Exame de Ordem (fls. 166/170 e mídia - 
fl. 552). 

Outra testemunha ouvida em Juízo, Yashaku 
Kímugawa Júnior, compromissado, detalhou que, normalmente, 
Maria do Rosário não aliciava candidatos para participarem do 
esquema" realizado para aprovações fraudulentas, deixando 

tal tarefa para os outros integrantes da quadrilha, que não 
trabalhavam na OAB/GO. Todavia, não agiu de acordo com os 
padrões no caso de Clausmir, tendo sido o candidato 
orientando pela própria Maria do Rosário a apresentar um 
recurso intempestivo (mídia - f 1. 586). 

O acervo probatório colhido conduz à conclusão 
inequívoca de que, com o auxílio da funcionária da OAB, 
Clausmir teve oportunizada a apresentação de recurso 
extemporâneo, não apenas após o prazo previsto pelo edital do 
certame, mas depois de já ter seu nome incluído na lista de 
aprovados por recurso no Exame de Ordem da OAB/CO de dezembro 
de 2006. 

Ora, pesa contra o acusado a informação de que 
apresentou recurso fora do prazo previsto pelo edital do 
Exame. Nesse ponto, o réu acabou por confessar e explicar 
que, de fato, apresentou novas razões recursais fora do prazo 
legal. Ademais, pesa contra o réu a informação de que, mesmo 
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após a análise do recurso, não teria alcançado nota para 
aprovação. Mesmo assim, teve o nome incluído entre os 
candidatos aprovados. 

Acerca da inserção do nome de Clausmir na lista 
de aprovados do Sistema, Maria do Rosário admitiu que foi ela 
mesma quem inseriu o nome de Clausmir na lista de aprovados, 
por recurso, no certame de dez/2006: 

"[...J MPF: Quem que colocou o nome dele na lista de 
aprovados? 

Maria do Rosário: Foi eu! Porque é... Porque veio o 
processo da Comissão. Veio. . . veio provido. É. 
dividiram as notas dele. Inclusive, tinha uma questão 
sem nota: deram nota nessa questão, aumentou a nota 
dele, ele foi. . . Ele tirou seis. Foi para a lista, 
como de todos mais lá foram. 

MPF: E era a senhora que alimentava o sistema lá com 
os nomes dos aprovados? 

Maria do Rosário: Não, não era só eu não. Era eu, 
Osmira e as meninas da Comissão. Todo mundo tinha 
acesso. 

MPF: Mas nesse caso foi a senhora que colocou o nome 
dele? 

Maria do Rosário: Quem colocou o nome dele foi 
Osmira. Eu fui ditando para ela os processos providos 
das notas e ela foi colocando, porque ela era mais 
rápida, era mais. 

MPF: Certo. E foi a senhora que ditou, então, o nome 
doDr...? 

Maria do Rosário: Foi, e de outros também que tinham 
sido providos[...]" (mídia - fl. 608). 

O teor das conversas interceptadas não deixa 
dúvidas de que Maria do Rosário Silva, então Secretária da 
Comissão de Estágio e Exame de Ordem da OAB/GO, de forma 
livre e consciente, inseriu o nome de Clausmir Zaneti 
Jacomini no Sistema informatizado da OAB/GO, favorecendo sua 
aprovação fraudulenta, por meio de recurso extemporâneo, 
mediante promessa de vantagem indevida. 

Do mesmo modo, o conjunto das provas colhidas 
demonstrou que Clausmir Zaneti detinha pleno conhecimento das 
negociações realizadas entre Maria do Rosário e Márcia Maria, 
com o intuito de favorecê-lo. 

Portanto, comprovada a atuação livre e consciente 
dos acusados Maria do Rosário Silva, Clausmir Zaneti Jacomini 
e Márcia Maria Miranda Matos para solicitar e oferecer, 
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respectivamente, vantagem indevida com infração do dever 
funcional da Secretária da Comissão do Exame de Ordem, impõe-
se a condenação da primeira pela prática do crime do art. 
317, §10, CP, e dos demais pelo crime do art. 333, parágrafo 
único, do CP. 

Dispositivo 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a 
pretensão estatal veiculada na denúncia e CONDENO os réus 
MARIA DO ROSÁRIO SILVA, CLAUSMIR ZANETI JACOMINI E MÁRCIA 
MARIA MIRANDA MATOS, devidamente qualificados nos autos, 
sendo a primeira às penas do art. 317, §1° c/c 327, §20 , 

ambos do CP, e os demais acusados às penas do art. 333, 
parágrafo único, do CP. 

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

Deixo de fixar o valor mínimo indenizatório a que 
se refere o art. 387, IV, CPP (introduzido pela Lei n. 
11.719/2008), visto que se trata de inovação legislativa 
prejudicial aos acusados (art. 50 , inciso XL, da CRFB). 

Diante da informação de fl. 596, no sentido de 
que já foi cancelada a inscrição de Clausmir Zaneti Jacomini 
do quadro de advogados da OAB/GO, deixo de deliberar sobre a 
perda da referida função (art. 92, 1, "a", CP) 

Dosimetria das penas 

Passo à aplicação individualizada das penas, pois 
inexistem circunstâncias excludentes de ilicitude ou que 
isentem os réus de sanção (art. 68 do CP). Na forma dos arts. 
59 e 68 do CP, procedo à dosimetria. 

1. MARIA DO ROSÁRIO SILVA 

A culpabilidade é favorável, visto que a conduta 
da acusada não extrapola a previsão típica. Não há registro 
de antecedentes. Conduta social e personalidade dentro dos 
padrões de normalidade. Os motivos e as circunstâncias são 
próprios da espécie delitiva, razão pela qual não serão 
sopesados em desfavor da acusada. As consequências 
extrapenais são graves, pois oportunizou obtenção irregular 
da carteira de advogado ao réu Clausmir. Além disso, tal 
conduta contribuiu para descredibilizar o sistema de seleção, 
que era realizado pela própria OAB/CO. Não há que se falar no 
comportamento da vítima. 

Diante 	de 	tais 	fundamentos, 	em 2 parte 
........ 
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desfavoráveis, fixo as penas-base em 02 (dois) anos e 03 
(três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. 

Tendo em vista a confissão parcial apresentada em 
Juízo (art. 65, inciso III, "d", CP) e o concurso de pessoas 
(art. 62, 1, CP), mantenho as penas no mesmo patamar. 

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, inserindo, indevidamente, o nome de 
Clausmir na lista de aprovados, agiu com infração do seu 
dever funcional. 

Dessa forma, nos termos do art. 317, §10, CP, 
elevo as penas em 1/3, fixando-as em 03 (três) anos de 
reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. 

Por fim, visto que a acusada era Secretária da 
Comissão de Estágio e Exame da OAB/GO, sendo esta uma pessoa 
jurídica de natureza sui generis, constituída para a 
realização de serviço público relevante, incidirá a majorante 
prevista no §20  do art. 327 do Código penal. Dessa forma, 
aumento as penas para 04 (quatro) anos de reclusão e 54 
(cinquenta e quatro) dias-multa, tornando-as definitivas na 
ausência de outras circunstãncias, legais ou judiciais, a 
serem consideradas. 

Cada dia-multa, tendo em vista a situação 
económica da ré, que não considero boa (fl. 607), terá o 
valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 
época dos fatos, incidindo a devida correção monetária. 

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade 
por restritivas de direitos pelos seguintes motivos: (i) a 
ora sentenciada responde por diversos fatos análogos, sendo 
que a maioria foi objeto de apreciação nos autos da ação 
penal n° 5608-67.2012.4.01.3500, o que induz a conclusão de 
que, eventualmente, receberá pena que ultrapassará o limite 
de 04 anos de reclusão (CP, art. 44, 1); e (li) a conduta 
social que exterioriza, com envolvimento em sucessivas 
fraudes nos processos seletivos da OAB/GO, desaconselha a 
medida (CP, art. 44, III). 

Ademais, eventual continuidade delitiva poderá e 
deverá ser analisada pelo Juízo da execução penal (LEP art. 
66, III, "a"), se houver múltiplas sentenças penais 
condenatórias, sem prejuízo da unificação das penas 
individualizadas em cada processo, em atendimento à garantia 
constitucional (CRFB, art. 50, XLVI). 
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Nos termos do art. 33, §2°, "o", do CP, fixo o 
regime aberto para o início do cumprimento das penas. 

2. MÁRCIA MARIA MIRANDA MATOS 

A culpabilidade é favorável, visto que a conduta 
da acusada não extrapola a previsão típica. Não há registro 
de antecedentes. Conduta social e personalidade dentro dos 
padrões de normalidade. Os motivos e as circunstâncias são 
próprios da espécie delitiva, razão pela qual não serão 
sopesados em seu desfavor. As consequências extrapenais são 
graves, pois oportunizou a irregular obtenção da carteira de 
advogado ao réu Clausmir. Além disso, tal conduta contribuiu 
para descredibilizar o sistema de seleção, que era realizado 
pela própria OAB/CO. Não há se falar no comportamento da 
vítima. 

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

Tendo em vista a confissão parcial apresentada em 
Juízo (art. 65, inciso III, "á", CP) e o concurso de pessoas 
(art. 62, IV, CP), mantenho as penas no mesmo patamar. 

Visto que Márcia Maria contribuiu, de forma 
relevante, para que Maria do Rosário praticasse ato de seu 
ofício, na condição de Secretária da Comissão de Estágio e 
Exame de Ordem da OAB/GO, inserindo, indevidamente, o nome de 
Clausmir na lista de aprovados, incide a causa de aumento 
prevista no parágrafo único do art. 333, CP. 

Dessa forma, elevo as penas em 1/3, fixando-as em 
03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, as 
quais torno definitivas, na ausência de outras 
circunstâncias, legais ou judiciais, a considerar. 

Cada dia-multa, tendo em vista a situação 
econômica da ré, que considero boa (fl. 605), terá o valor de 
1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente à época dos fatos, 
incidindo a devida correção monetária. 

3. CLAUSMIR ZANETI JACOMINI 

A culpabilidade apresenta-se favorável, porquanto 
não extrapola a previsão do tipo. Não há registro de 
antecedentes. Conduta social e personalidade dentro dos 
padrões de normalidade. Os motivos e as circunstâncias são 
próprios da espécie delitiva, razão pela qual não serão 
sopesados em desfavor do réu. As consequências extrayenais 
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são graves, pois obteve carteira de advogado de forma 
irregular. Além disso, tal conduta contribuiu para 
descredibilizar o sistema de seleção, que era realizado pela 
OAB/GO. Não há se falar no comportamento da vítima. 

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

Tendo em vista a confissão parcial apresentada em 
Juízo (art. 65, inciso III, "d", CP) e o concurso de pessoas 
(art. 62, IV, CP), mantenho as penas no mesmo patamar. 

Visto que Clausmir contribuiu, de forma 
relevante, para que Maria do Rosário praticasse ato de seu 
ofício, na condição de Secretária da Comissão de Estágio e 
Exame de Ordem da OAB/GO, inserindo, indevidamente, seu nome 
na lista de aprovados, incide a causa de aumento prevista no 
parágrafo único do art. 333, CP. 

Dessa forma, elevo as penas em 1/3, fixando-as em 
03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, as 
quais torno definitivas, na ausência de outras 
circunstâncias, legais ou judiciais, a considerar. 

Cada dia-multa, tendo em vista a situação 
econômica do réu, que considero boa (fl. 606), terá o valor 
de 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente á época dos 
fatos, incidindo a devida correção monetária. 

DA SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE 
POR RESTRITIVAS DE DIREITOS DOS RÉUS MÁRCIA MARIA E CLAUSMIR 
ZANETI 

Nos termos do art. 44, inciso 1, do CP, com a 
nova redação que lhe foi dada pela Lei n° 9.714/98, "as penas 
restritivas de direito são autônomas e substituem as 
privativas de liberdade, quando aplicada pena privativa de 
liberdade não superior a quatro anos e o crime não for 
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ( ... ) ". 

No caso dos autos, os acusados foram condenados a 
penas privativas de liberdade em patamar não superior a 04 
(quatro) anos de reclusão, em infração cometida sem violência 
ou grave ameaça à pessoa. 

Assim, estão presentes os requisitos objetivos 
para a substituição da pena privativa de liberdade pela 
restritiva de direitos. 

EduardK Ribeiro de Oliveira 
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De acordo, ainda, com o inciso III, do citado 
art. 44, CP, com a redação introduzida pela Lei n. 9.714/98, 
a substituição somente será feita quando "a culpabilidade, os 

antecedentes, a conduta social e a personalidade do 

condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem 
que essa substituição seja suficiente". 

De acordo com as circunstâncias judiciais do art. 
59 do Código Penal, já analisadas, os acusados fazem jus à 

substituição. 

Não se pode olvidar que os acusados preenchem os 
requisitos do inciso II, art. 44, CP, redação dada pela Lei 
n. 9.714/98, pois não há nos autos prova de que sejam 
reincidentes na prática de crime doloso. 

Diante disso, com fulcro nos arts. 43, inc. 1, 
44, incs. 1, II e III, e § 20, do Código Penal, redação dada 
pela Lei n. 9.714/98, substituo as penas privativas de 
liberdade impostas por duas restritivas de direitos, 
consoante abaixo especificado: 

1. Márcia Maria Miranda Matos 

1 - prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) 
salários mínimos, a serem revertidos em prol de 
OBRAS SOCIAIS DA COLÔNIA ESPIRITA "NOSSO LAR"; 

2 - prestação de serviços à comunidade, que 
deverá ser cumprida pelo acusado à razão de 01 
(uma) hora de tarefa por dia de condenação, junto 
à referida instituição filantrópica. 

2. Clausmir Zaneti Jacomini 

1 - prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) 
salários mínimos, a serem revertidos em prol da 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
GOIÂNIA - APAE; 

2 - prestação de serviços à comunidade, que 
deverá ser cumprida pelo acusado à razão de 01 
(uma) hora de tarefa por dia de condenação, junto 
à referida instituição filantrópica. 

As jornadas mensal e diária para a prestação de 
serviços deverão ser estabelecidas em conjunto e de comum 
acordo com os acusados, de modo a não lhes Preiucar a 
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jornada normal de trabalho, nos termos do art. 46 e seus 

parágrafos do Código penal. 

No caso de conversão das penas restritivas de 
direitos em privativa de liberdade, estabeleço o regime 
aberto para o início do cumprimento das penas (CP, art. 33, § 

20 , letra "c"). 

providências finais 

Após o trânsito em julgado: 

1. Lançar os nomes dos apenados no rol dos 
culpados (art. 50, LVII, CRFB/88); 

2. Comunicar ao Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de Goiás acerca da suspensão dos direitos políticos 
(art. 15, inciso III, da CRFB); 

3. Intimar os apenados para: 

a) darem início imediato ao cumprimento das penas 
de prestação de serviços à comunidade, bem como para 
efetuarem 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 (art. 

44, 540, CP); 

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

4. Para ciência do teor desta sentença, remeter 
cópia à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, podendo 

ser na forma eletrônica (CPP, art. 201, § 20). 

5. Para unificação das penas privativas impostas 
a Maria do Rosário Silva, junte-se cópia desta sentença nos 
autos da ação penal n°  5608-67.2012.4.01.3500 (LEP art. 66, 

III, "a") 

P. R. 1. 

Goiânia(GO), 11 de de7ro de 2015 
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