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Justiça Federal 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS 

9 VARA 

SENTENÇA TIPO "D" 
AUTOS n°  5654-56.2012.4.01.3500 
CLASSE: 13.107 - PROCEDIMENTO CRIME FUNCIONAL 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
RÉU: 	JOÃO BOSCO ALMEIDA DA COSTA E OUTRO 

SENTENÇA 

O Ministério Público Federal ofereceu denúncia em 
face de JOÃO BOSCO ALMEIDA DA COSTA e ALDECIR ROCHA LOPES, 
qualificados nos autos, imputando-lhes a prática de fatos 
tipificados no art. 333, caput e parágrafo único, do CP, em 
concurso formal com o art. 325, caput e § 20  c/c arts. 29 e 
327, §20, CP. Ao segundo réu, foi imputada, também, a 
participação no crime previsto no art. 317, caput, c/c arts. 
29 e 327, 520, CP, em concurso material. 

Aduz a acusação que João Bosco, por indicação de 
Aldecir, obteve o número do telefone da Secretária da 
Comissão de Estágio e Exame da Ordem dos Advogados do Brasil 
em Goiás — OAB/GO, MARIA DO ROSÁRIO SILVA, para quem 
ofereceu, no dia 10.05.2007, por intermédio de Rosa de Fátima 
Lima Mesquita e Eunice da Silva Meio, vantagem econômica 
indevida para, com infração do dever funcional, viabilizar 
sua aprovação na segunda fase do Exame da OAB/GO. 

João Fosco teria oferecido a importância de 
R$3.000,00 (três mil reais) para obter as questões da prova 
prática de Direito Comercial, que seria aplicada ainda no dia 
13.05.2007. 

Aldecir teria auxiliado João Fosco a contactar 
Rosa de Fátima, marcando encontro pessoal e intermediando a 
conversação. 

João Fosco pagou o valor de R$3.000,00 (três mil 
reais) diretamente para Rosa de Fátima, que, no dia 
10.05.2007, repassou /revelou as questões da prova prática 
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três dias antes da data de sua aplicação. 

Acrescentou que tal violação do sigilo funcional 
teria provocado dano à Administração Pública, pois a 
revelação de questões gerou a anulação do Exame da OAB/GO de 
abril/maio de 2007. 

Aldecir também teria participado do crime de 
corrupção passiva praticado por Maria do Rosário, que, com o 
auxílio de Rosa de Fátima, solicitara vantagem indevida para 
aprovação fraudulenta de Naira Andrade Rossi Lelis. 

Assim, mediante a promessa de recebimento de 
desconto para comprar sua própria aprovação fraudulenta no 
exame da OAB/GO, Aldecir informou para Rosa de Fátima que 
Naira Andrade tinha interesse na aprovação fraudulenta, 
fornecendo, em 12.04.2007, o número do telefone da candidata. 
Agindo desse modo, Aldecir teria concorrido para o crime de 
corrupção passiva. 

Rosa de Fátima teria ligado, nos dias 12.04.2007 
e 13.04.2007, para Naira Andrade Rossi Lelís, solicitando 
R$10.000,00 (dez mil reais) para assegurar a aprovação 
ilícita nas etapas da seleção, ou seja, R$5.000,00 (cinco mil 
reais) para cada fase. 

Os áudios interceptados teriam indicado que Naira 
Andrade não conseguira os valores pedidos pelos acusados, 
razão pela qual o Parquet considerou que não teria 
ultrapassado os atos preparatórios, deixando de denunciá-la. 

A denúncia, amparada por inquérito policial e com 
rol de testemunhas, foi recebida em 1°.02.2012 (fls. 
278/279). 

Citados (João Bosco - fl. 301v.; e Aldecir - fl. 
310), os acusados apresentaram respostas à acusação, sendo 
que somente a defesa de Aldecir arrolou testemunhas (fls. 
303/305 e 312/313) 

Em decisão proferida às fls. 317/318, 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, Núbia Sheili Lima de 
Sousa, arroladas pela acusação; e Naira Andrade Rossi, 
arrolada por ambas as partes (mídia - fl. 376). Os acusados 
foram interrogados (mídia - fl. 413). 

Eduardo 43ibeiro de Oliveira 
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Foi dispensada a oitiva das informantes Eunice da 
Silva Meio e Maria do Rosário Silva (fl. 371). 

Na fase para diligências complementares, o MPF 
requereu a juntada de cópia digitalizada do Inquérito 
Policial n° 1003/2006, bem como de cópia de áudios e 
transcrições extraídas das medidas cautelares nos 
2006.35.00.02107-2 e 2007.35.00.014415-0 (fls. 416/425). A 
defesa dos réus nada requereu (fl. 430v.). 

O Ministério Público Federal, em alegações finais 
escritas, requereu a condenação dos acusados, por considerar 
comprovadas a materialidade e autoria delitivas (fls. 
432/468). 

A defesa dos acusados apresentou suas últimas 
alegações às fls. 471/481. Aduziu que: 1) a Ordem dos 
Advogados do Brasil não possui personalidade jurídica de 
direito público, mas privado. Não presta serviço de natureza 
pública. Por isso, seus funcionários não são públicos, na 
forma do art. 327 do Código Penal, sendo atípicas as condutas 
narradas na denúncia. No máximo, poderia haver apenas 
infrações administrativas; 2) não há prova de que Aldecir 

tenha participado das negociações entre Maira, João Sosco e 

Rosa; 3) não há provas de que Aidecir tenha participado em 
fraudes do exame da OAB; 4) não há provas de que João Bosco 
tenha atuado com dolo de fraudar, pois o réu é que foi 
instado a adquirir a prova; 5) Rosa não ingressou na fase da 
execução do fato, pois não obteve as folhas de provas; 6) que 
os réus não ofereceram vantagem para Rosa, mas esta é quem os 
teria procurado para vender provas. Logo, não se poderia 
falar em participação na violação do sigilo. Requereu a 
absolvição, nos termos do art. 386, incisos III, IV e VII, do 
CPP. 

O MPF apresentou mídia, à fl. 607, com cópia da 
ação penal n°5608-67.2012.4.01.3500. 

Após a juntada de diversas certidões e a certidão 
de que as medidas cautelares foram digitalizadas (fl. 692), 
as partes ratificaram as alegações já apresentadas (fls. 693 
e 696). 

É o relatório. Decido. 

1. Preliminares 

1.1 - Competência da Justiça Federal 

O excelso Supremo Tribunal Federal, naA%I nC 
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3026/DE, destacou a natureza jurídica sui generis 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 INCONSTITUCIONALIDADE. § 1° 
DO ARTIGO 79 DA LEI N. 8.906, 2  PARTE. "SERVIDORES" 
DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PRECEITO QUE 
POSSIBILITA A OPÇÃO PELO REGIME CELESTISTA. 
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). INEXIGÊNCIA DE CONCURSO 
PÚBLICO PARA A ADMISSÃO DOS CONTRATADOS PELA OAB. 
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, 
CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. 
A Lei n. 8.906, artigo 79, § 1°, 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 
Ordem é um serviço público independente, categoria 
ímpar 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". S. 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 advogados, 
que exercem função constitucionalmente privilegiada, 
na medida em que são indispensáveis à administração 
da Justiça [artigo 133 da CB/88]. 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 
características são autonomia e independência, não 
pode ser tida como congênere dos demais árgãos de 
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fiscalização profissional. A OAB não está voltada 
exclusivamente a finalidades corporativas. Possui 
finalidade institucional. 8. Embora decorra de 
determinação legal, o regime estatutário imposto aos 
empregados da OAB 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 0118. 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 

Por óbvio, não afastou a relevância pública dos 
serviços prestados, nem enfrentou a questão da competência 
jurisdicional para apreciar supostos crimes cometidos no 
contexto das seleções determinadas pela Lei n. 8.906/94. 

Ao contrário do que alega a defesa, a análise do 
e. STF tratou de verificar se havia subordinação ou não dos 
serviços da OAB a outros órgãos públicos. 

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/DE. 

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, Rei. 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, Rel. 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, Rel. Mm. FELIX FISCRER, DOU 
de 25/03/2002). 

— Ordem concedida para anular o processo ab initio. 
(HC 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 52 0, 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." 

Eduardo ibeiro de Oliveira 
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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 OAB), 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 ternos do art. 109, 
IV, da Constituição Federal. 

Portanto, evidenciado que a OAB presta 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 atipicídade - Funcionário 
público por equiparação 

Não prospera a argumentação da defesa de que o 
fato narrado seria atípico, pois a funcionária da OAB seria 
apenas uma empregada contratada. 

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 remuneraçao, 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 até mesmo trabalhos 
realizados por agentes honoríficos ou 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 EX OFFICIO. 
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 
DEFESA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE FUNCIONAL. 
CARGO DE PRESIDENTE CONSELHO PENITENCIÁRIO E 
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. INEXISTÊNCIA. AGENTE 
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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 Meirelies, 
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 honoríficos não são servidores públicos, mas 
momentaneamente exercem uma .tuncao vub.Li.ca 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 vínculação 
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 que esses agentes são 
equiparados a funcionários públicos quanto aos crimes 
relacionados com o exercício da função, nos expressos 
termos 	do 	art. 	327 	do 	CP. " 	(in 	"Direito 
Administrativo Brasileiro, 2Ba Edição, Editora 
Malheiros, 	página 	79) 	(grifou-se) [ . . .1 	(REsp 
656.740/G0, Rei, Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 03/05/2007, DJ 31/05/2007, p. 328) 

Não se olvida o que foi decidido pelo excelso 
Supremo Tribunal Federal na ADI no 3026/DF, pois aqui não se 
discute a natureza jurídica sui generís da OAB ou o regime de 
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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 á Administração 
da Justiça, nos termos do art. 133 da CRFB/88 (ADI 3026, 
Relator: Min. 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, incide a 
equiparação a funcionário público para efeitos penais. 

Passo à análise das provas. 

2. Do mérito 

Primeiramente, observo que o crime do art. 325, 
CP (violação de sigilo funcional), constitui crime meio ao 
cometimento da corrupção. Dessa forma, em razão de sua 
subsidiariedade, aplica-se somente a previsão do art. 333, 
parágrafo único, do Código Penal. 

Assim, pesa sobre os acusados a denúncia da 
prática de fatos tipificados no art. 333, parágrafo único, do 
Código Penal, que prevê o denominado 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 ofício: 

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

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 ser crime formal, não se exige a efetiva 
entrega da vantagem indevida para sua consumação, não se 
exigindo resultado naturalístico que consista em prejuízo 
para a Administração ou para outra pessoa. 

Quanto à segunda imputação ao correu Aldecir 
Rocha Lopes, apesar de capitulada pelo MPF como sendo de 
participação na prática da conduta prevista no art. 317, 
caput, do CP, na realidade se apresenta como forma de 
pagamento da vantagem indevida oferecida/prometida ao qrupo 
de Maria do Rosário, porquanto a indicação de outros 
candidatos mostrou-se como "moeda de troca" para possibilitar 
a própria aprovação. 
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Na hipótese dos presentes autos, a materialidade 
e autoria dos fatos imputados foram devidamente comprovadas. 

Os diálogos gravados através de interceptação 
telefônica, cautelarmente colhidos, de índices n°5 2726842, 

	

2730017, 	2730442, 	2876775, 	2876934, 	2880943, 	2886403, 

	

2886428, 	2892967, 	2912804, 	2924504, 	2931957, 	2937443, 

	

3085640, 	3087185, 	3090609, 	3090689, 	3091168, 	3101782, 
3101912, 3102652 (mídia — fl. 67) evidenciaram que Aldecir 
indicou colegas, dentre eles João Bosco Almeida, para que 
Rosa de Fátima realizasse a venda do gabarito do Exame de 
Ordem da OAB de 2007. Tais áudios também revelaram as 
tratativas de João Bosco e Rosa de Fátima, para que ele 
tivesse acesso antecipado ao gabarito da segunda fase do 
certame realizado em 2007. Com  destaque, as seguintes 

transcrições: 

"Índice: 2726842 
Operação: PILOTO 
Nome Alvo: ROSA 
Fone Alvo: 6281666180 
Fone Contato: 6299554997 
Data: 13/03/2007 
Horario: 13:38:36 
Observações: @L3ROSA X ALDECIR 

Transcrição: ALDECIR (ALDECIR ROCHA LOPES) diz que 
ligou para ROSA na última prova da OAB; Que então 
falou para ela anotar seu telefone que depois 
voltaria a ligar. ROSA diz que antes que ele fale 
alguma coisa (comprometedora) se ele quiser conversar 
com ela eles podem marcar (um encontro) . ALDECIR 
concorda que por telefone é muito arriscado e 
pergunta onde eles podem conversar. Combinam de 
encontrar-se na Trupe do Assaí na rua da Govesa, 
acima da Igreja Rosa Mística daí a 40 minutos. 

Indice: 2886428 
Operação: PILOTO 
Nome Alvo: ROSA 
Fone Alvo: 6281666180 
Fone Contato: 6299554997 
Data: 12/04/2007 
Horario: 14:39:08 
Observações: @ ALDECIR X ROSA FONE NAIRA 8414-3493 

Transcrição:ALDECIR (ALDECIR ROCHA LOPES) informa o 
telefone: 8414-3493 NAIRA (NAIRA ANDRADE ROSSI 
LELIS) . ALDECIR diz que ta necessitando de dinheiro 
no momento, e se precisar de algo vai ligar pra saber 
se pode lhe ajudar. . . ROSA diz que vai conversar coma 
a NAIRA, pois é indicação sua.... Fala que depois do 
sábado vai ter acesso ao gabarito, e !9tà00 pode 
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repassar, diz pra ALDECIR não comentar com a NAIRA. 
Pede pra ALDECIR ligar no sábado a tarde. 

Indice: 3091168 
Operação: PILOTO 
Nome Alvo: ROSA 
Fone Alvo: 6281666180 
Fone Contato: 6284410384 
Data: 09/05/2007 
Horarlo: 11:25:28 
Observações: @ JOÃO X ROSA - ENTREGAR PROVA 

Transcrição: ROSA diz que já com o negócio pra 
entregar. . .pergunta se é Comercial... JOÃO (JOÃO 
ALMEIDA DA COSTA) fala que é ... ROSA pede para não 
conversarem mais nada. . . diz que já esta com o 
documento e se estiver pronto quer passar hoje, 
porque vai viajar nesse final de semana. . . JOÃO diz 
que está com um problema. . . fala que recebe pelo 
DETRAN e no momento está atrasado, que seu cheque 
especial já está estourado. . . diz que vai verificar 
que dia vai sair, pra tentar resolver esse 
problema.. . explica que ganha dois mil reais por mês e 
não está conseguindo esse valor total. . .ROSA pede pra 
conseguir pelo menos a metade e o restante num 
cheque... JOÃO 	pergunta 	se 	o 	documento 	é 
original.. .ROSA fala que não tem problema, 	é 
original, que vai passar hoje para dar tempo de fazer 
tranquilo. 
Obs. JOÃO ALMEIDA DA COSTA foi indicado por ALDECIR 
ROCHA LOPES 

Indice: 3101782 
Operação: PILOTO 
Nome Alvo: ROSA DE FÁTIMA MESQUITA 
Fone Alvo: 6281750288 
Fone Contato: 6284410384 
Data: 10/05/2007 
Horario: 15:58:40 
Observações: @ ROSA X JOÃO - CANDIDATO 

Transcrição: ROSA pergunta o que resolveu. . . JOÃO 
(JOÃO ALMEIDA DA COSTA) fala que não conseguiu o 
dinheiro. . .ROSA diz que pode dar um pouco do valor e 
o restante em cheque, porque já entrega 
hoje. . . comenta que já passa o que é, . . . passa o 
título e quanto mais rápido melhor... JOÃO avisa que o 
seu pagamento no DETRAN ainda não saiu e está com a 
conta estourada, que está tentando arranjar, mais ta 
difícil. .diz que tem uma pessoa que conseguiu por 3 
mil reais. . .ROSA avisa que tem muita conversa, avisa 
para JOÃO não cair nessa.., que tem gente oferecendo 
até por 500 reais, e essas pessoas vão ficar 
prejudicadas por causa disso. . .ROSA diz que 	anhã 
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vai viajar, por causa disso mesmo. . . comenta que o 
'bicho' vai pegar amanhã em tudo que é lugar.. .ROSA 
fala que vai estar todo mundo a paisana, disfarçado, 
fazendo de conta que é amigo, que vai querer, então 
se mencionar isso, vai pegar. . . ROSA diz que por isso 
ta fazendo antes, que amanhã vai viajar. . . JOÃO fala 
que ta com dificuldades. . . ROSA diz que pode dar um 
prazo. . . JOÃO 	fala 	que 	mais 	tarde 	entra 	em 
contato. ..ROSA diz que precisa de pelo menos 3 (3 
mil) tem de dar lá para pegar, e o restante no cheque 
até você receber o pagamento. 
Obs. JOÃO ALMEIDA DA COSTA foi indicado por ALDECIR 
ROCHA LOPES." 

Perante este Juízo, os acusados confirmaram o 

teor das conversas gravadas na mídia de fl. 67, confessando 
cue se encontraram com Rosa de Fátima para negociarem suas 
aprovações fraudulentas no Exame de Ordem da OAB (mídia - ti. 
413). 

Entretanto, ambos acusados se valeram da mesma 
alegação para tentar justificar tal atitude: que seria de 
conhecimento geral a existência de um esquema de venda de 
gabarito do Exame de Ordem da OAB e, sentindo-se indignados 
com a situação, queriam apenas conhecer o funcionamento do 
respectivo esquema para, depois, denunciá-lo à polícia. 

É de se notar, porém, que, durante o 
interrogatório, os dois acusados acabaram por contradizer tal 
explicação, fornecendo detalhes do real propósito de fraudar 
o certame. Veja: 

"Juíza: Tá. E aí, nesse encontro pessoal, o que que 
foi conversado? 

João Bosco: Pois é. Ai ela me falou de valores lá. 
Ficou mais ou menos nessa parte desses três mil 
reais. 

Juíza: O senhor aceitou esses três mil reais? 

João Bosco: . . . e ela me apresentou uma prova.. 

Juíza: O senhor aceitou pagar esses três mil reais? 

João Bosco: Eu aceitei, eu aceitei, mas ela, ela 
me mostrou um prova que deveria conter mais ou menos 
três ou quatro questões escrito num papel que seria 
mais ou menos essa letra aqui, de máquina de 
datilografia, e eu disse para ela que seriam seis 
questões e não aquelas que estavam ali. Ela disse que 
era só a título de exemplo, mas que ela pjpc4sava 
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levar o dinheiro. Aí, eu não tinha o dinheiro. Eu fiz 
um cheque para ela e. 

Juíza: Um cheque da sua titularídade? 

João Rosco: Da minha titularidade, de três mil 
reais. 

Juíza: Entregou para ela? 

João Rosco: Entreguei para ela. E quando foi na sexta 
feira, antes de acontecer o evento que foi no sábado, 
eu sustei o cheque lá no banco Itaú. 

[ ... 1 

Juíza: Mas o senhor recebeu a prova? 

João Rosco: Não, o problema foi esse. Ai, eu fui lá e 
sustei o cheque na sexta-feira, porque ela sumiu 
depois desse encontro. 

Durante o interrogatório de João Rosco, foi-lhe 
apresentado o áudio de índice n° 3101912, sendo que confirmou 
que se tratava, de fato, de conversa entre ele e Rosa de 

Fátima. Ainda, contradizendo as alegações de que pretendia 
denunciar o esquema, admitiu que entregou um cheque de 

R$3.000,00 (três mil reais) para Rosa de Fátima para obter 
acesso indevido ao conteúdo da prova: 

"MPF: Mas aqui o senhor ligou para ela, disse que 
Lava interessado mesmo, pediu pra ela fazer por três 
mil reais. O senhor. . . Vocês estavam negociando só a 
segunda fase? 

João Rosco: Só a segunda fase. 

MPF: Só a segunda fase. 

João Rosco: Só. 

MPF: E, e. . . e depois dessa conversa, que que 
aconteceu? 

João Rosco: Pois é. Foi onde nós encontramos e eu dei 
o cheque pra ela. 

MPF: Certo. E ela não deu pro senhor a, a... as 
questões? 

João Rosco: Não. Não, porque tava incompleta, eu não 
quis. 	Ai, ela sumiu com 	o 	cheque 	e. . . 	e 	sem 	a 
prova. 
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MPF: Pois é, mas se tava incompleta e o senhor não 
quis, o senhor ainda deu dinheiro... o cheque? 

João Bosco: É porque ela prometeu que traria de. . . a, 
a prova. Ela procurou num punhado de papel e disse 
que tinha ficado pra trás." 

Aldecir, por sua vez, informou que realmente 
levara João Bosco e Naira para conversar com a Rosa de 
Fátima. Apesar de negar que tivesse participação na oferta da 
vantagem, apresentou informação de que recebera proposta de 
aquisição ilícita da carteira de advogado. Confira: 

"Aldecir: [ ... ] Então... então, é, foi em 2007 
realmente que eu encontrei ela. É. 	encontrei uma 
vez só com ela, para saber como que funcionava esses 
esquemas, como que funcionava, né? Ela pediu pra mim 
vê se arrumava alguns candidatos pra ela, coisa que 
eu não fiz. Levei o João lá mais a Naira, mas até 
onde eu fiquei sabendo ninguém comprou. Nunca ofereci 
nada pra Rosa, ela nunca me ofereceu nada, eu nunca 
peguei nada dela, tanto que no tempo ela me ofereceu 
a carteira por três mil reais e. . . eu tinha até 
condições, no tempo, de comprar sim, tinha. Poderia 
fazer um empréstimo e comprar a carteira e não tive 
interesse em comprar. Por quê? Primeiro, eu sou 
medroso demais nesse tipo de área, comprar coisa de 
desconhecido. 

O áudio de índice n° 2886428 mostra o réu 
repassando o telefone de Naira para Rosa de Fátima, para que 
esta pudesse negociar a aprovação fraudulenta de Naira. 

Não bastasse, o envolvimento de Aldecir como 
intermediador das negociações restou comprovado a partir das 
declarações prestadas por ambos os réus, bem como pelo 
depoimento da testemunha compromissada, Naira. O próprio 
acusado confessou ter acompanhado João Bosco e Naira em seus 
respectivos encontros com Rosa de Fátima, a fim de negociarem 
suas aprovarões - fraudulentas no Exame de Ordem da OAB, 
afirmação que foi confirmada tanto por João Bosco quanto por 
Naira em Juízo. 

Ainda, foi apresentado para Aldecir, durante a 
audiência, o áudio de índice de n° 2886428, acima transcrito. 
Neste momento, o acusado confirmou que era a sua voz e a de 
Rosa de Fátima. Ainda sobre o áudio: 

"Juíza: E aí, pelo que deu a entender ali, como você 
tava levando candidatos pra ela, teve essa proposta 
de gabarito? 
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Aldecir: Ali até que eu ouvi ela falar, mas não teve. 
Pessoalmente, não teve. Momento algum ela me ofereceu 
nada, nem pagou, nem me ofereceu nada. Não me 
ofereceu gabarito, não me ofereceu prova, tanto que, 
senão, eu teria voltado no sábado lá e tinha pedido 
pra ela: 'oh, eu quero minha prova agora. Te ajudei. 
0 pessoal comprou ou não, eu te ajudei. Se der 
problema ou não, eu vou tá com esse problema nas 
costas, então eu quero a minha prova.' Eu ia exigir, 
ia exigir sim! Pode ter certeza. 

MPF: Na primeira fase do exame de 2006. . . 2007, o 
senhor. . . o senhor passou na primeira fase? 

Aldecir: Não, não passei. Não, eu passei no 

primeiro.. . 	o primeiro exame que eu passei... 
primeiro e único exame da ordem que eu passei foi em 
2006. Eu ainda tava fazendo as provas, ainda, as 
provas finais. 

MPF: Certo. Ai, o senhor passou na primeira fase? 

Aldecir: Passei na primeira fase. Ai, na segunda eu 
fiz dois, dois e meio. Ai, tinha um recurso lá, mas 
não fiz o recurso. 

MPF: E nesse de 2007 o senhor não passou na primeira 

fase? 

Aldecir: Não, não passei 
longe de passar, que se 
trinta e quatro questões. 

na primeira fase. Fiquei 
eu não me engano, acertei 

MPF: Sei. E o senhor não chegou a negociar com a Rosa 
a aprovação do senhor na primeira fase? 

Aldecir: Não, nunca. Nunca. Nunca. Não, nunca. 

MPF: Mas o senhor ficou sabendo da existência da Rosa 
assim. . . o senhor teve. . . o primeiro contato que o 
senhor teve com a Rosa foi antes ou depois da 
primeira fase de 2007? 

Aldecir: Foi antes. Antes, antes da primeira fase de 
2007. 

MPF: O senhor chegou a conversar com ela? 

Aldecir: Ai foi o primeiro contato que eu tive com 
ela. Foi antes da primeira fase de 2007. 

MPF: Se lembra se ela chegou a oferecer po-s nhor 
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aprovação da primeira fase? 

Aldecir: Por três mil reais. 

MPF: É, e o senhor fechou o negócio? 

Aldecir: Não, não fechei. Não fechei. É que nem eu 
falei, doutor. Eu sou muito desconfiado. Eu sou 
assim, eu só compro aquilo que eu estou vendo. Eu não 
compro nada do que eu não estou vendo. 

MPF: Então, era um negócio em que você tinha que 

confiar muito nela. 

Aldecir: É. Eu só compro aquilo que eu estou vendo. 
Então, quer dizer. . e eu não tinha dinheiro também. 
Outro motivo. Não tinha dinheiro e sou muito 
desconfiado, não compro qualquer coisa. 

ilPF: E ai, quando o senhor... saiu o resultado, o 
senhor não passou, o senhor chegou a entrar em 
contato com ela pra ver se tinha jeito de fazer 

alguma coisa? 

Aldecir: Entrei, doutor. Não vou mentir não, que isso 
ta gravado. Eu entrei em contato e falei: 'e ai, 
Rosa? Tem jeito de fazer alguma coisa?' Ela falou: 
'agora não tem como Lazer mais nada, porque você 

tinha que ter me falado antes'. 

MPF: Certo. 

Aldecir: Falei: 'então, só lamento. Vou estudar." 

A prova testemunhal também corrobora o teor dos 

diálogos acima indicados, bem como as 
confissões parciais dos 

réus em Juízo. 

Com efeito, Naira Andrade Rossi Lelis, testemunha 

compromissada na forma da lei, confirmou em Juízo, como 
descrito acima, que teve contato com Rosa de Fátima através 

de Aldecir, que lhe informou sobre um 
esquema para aprovação 

no Exame de Ordem da 02½B. Também, afirmou que Aldecir a 

acompanhou em um encontro com Rosa de Fátima, em que esta lhe 

explicou como se daria a fraude e os valores que 
deveria 

pagar para ser aprovada tanto na primeira quanto na segunda 
fase do certame de 2007 (mídia - fi. 376). 

No mesmo sentido foi o testemunho de Vanderson 

Peres de Ramos, também compromissado, o qual confirmou, a 

partir das análises dos áudios de fl. 67, que Aldecir colocou 

João Bosco em contato com Rosa de Fátima, bem como repassou o 
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número de telefone de Naira para a fraudadora, tendo em vista 
que Rosa de Fátima pediu para que o réu indicasse pessoas de 
confiança para serem beneficiadas pelo esquema (mídia - fl. 
376). 

Não prospera a argumentação da defesa de que não 
há prova de que Aldecir tenha participado das negociações 
entre Naira, João Bosco e Rosa de Fátima. Ou, ainda, de que 
Aldecir tenha participado de fraudes do exame da OAB. 

Conforme informação prestada pelos próprios réus 
e pela testemunha Naira, Aldecir acompanhou os dois colegas 
em encontros com Rosa de Fátima, exatamente para que pudessem 
negociar suas aprovações fraudulentas. Embora Naira não tenha 
concluído o negócio fraudulento, João Bosco chegou a pagar, 
através de cheque, R$ 3.000,00 (três mil reais) para Rosa de 
Fátima pela prova da segunda fase do certame de 2007. 

Mesmo que nenhum dos acusados tenham se 
beneficiado com o acesso à prova, a mera negociação concluída 
para se valer de meio fraudulento de aprovação já é digna de 
reprimenda penal, pois como foi anteriormente observado, o 
crime de corrupção ativa, independe da produção de resultado 
naturalístico. 

É irrelevante a mensuração de efetivo benefício 
ou prejuízo decorrente da venda de aprovações fraudulentas no 
Exame de Ordem de 2007, pois a simples promessa para obtenção 
de vantagem, externada nos encontros pessoais e telefonemas 
registrados, configuram os crimes de corrupção ativa. 

Pelo mesmo motivo acima exposto, não deve 
prosperar a alegação de que Rosa de Fátima não ingressou na 
fase da execução do fato, sob o argumento de que não obteve 
as folhas de provas. 

A argumentação no sentido de que os réus não 
ofereceram vantagem para Rosa de Fátima, mas esta é quem os 
teria procurado para vender provas também se mostra inócua. É 
cristalino, tanto pelos relatos dos réus em Juízo, quanto 
pelo conteúdo dos áudios de fl. 67, que os réus procuraram 
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 negociarem os valores 
da aprovação fraudulenta. 

No caso de Aldecir, embora não tenha negociado 
sua aprovação na primeira fase do certame de 2007, ao saber 
que havia sido reprovado, ligou para Rosa de Fátima com 
intuito de reverter tal quadro e, desta forma, »uscou 
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conseguir uma aprovação fora dos critérios definidos pelo 
edital do exame. 

Quanto ao acusado João Bosco, foi possível 
verificar que negociou, após requerer uma diminuição do 
preço, a compra da prova da segunda fase do certame de 2007, 
chegando a entregar para Rosa um cheque no valor de 
R$3.000,00 (três mil reais) como forma de pagamento, para que 
Maria do Rosário agisse com violação do dever funcional 
(áudio de índice n° 3091168). Não convence a alegação de que 
estaria apenas tomando ciência de como funcionava a fraude. 

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

3. Dispositivo 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a 
pretensão estatal veiculada na denúncia, motivo por que 
CONDENO os réus JOÃO BOSCO ALMEIDA DA COSTA e ALDECIR ROCHA 
LOPES, qualificados nos autos, às penas do art. 333, 
parágrafo único, do Código Penal. 

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). 

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. 

4.1 - João Bosco Almeida da Costa 

Apresenta culpabilidade favorável, pois a conduta 
não extrapola a previsão do tipo. Não há registro de 
antecedentes penais, assim consideradas condenações 
pretéritas que não gerem reincidência. Conduta social e 
personalidade dentro dos padrões da normalidade. Os motivos e 
as circunstâncias são próprios da espécie delitiva, razão 
pela qual não serão sopesados em desfavor do acusado. As 
consequências extrapenais não são graves, pois não chegou a 
obter o registro junto OAB-GO. Não há se falar no 
comportamento da vítima. 
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Diante de tais fundamentos, que são favoráveis ao 
réu, fixo as penas-base no montante de 02 (dois) anos de 
reclusão e 10 (dez) dias-multa. 

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

Visto 	que, 	em 	razão 	da 	vantagem 
oferecida/prometida, Maria do Rosário praticou ato com 
infração do dever funcional, revelando questões da prova 
prática três dias antes de sua aplicação, deve incidir o 
aumento do parágrafo único do art. 333, CP. Dessa forma, 
elevo as penas para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de 
reclusão e 13 (treze) dias multa, as quais torno definitivas, 
na ausência de outras circunstâncias, legais ou judiciais, a 
serem consideradas. 

Deixo de aplicar o concurso formal (art. 70 do 
CP), visto que o tipo do art. 325, CP (violação do sigilo 
funcional) apresenta natureza subsidiária em relação ao crime 
do art. 333, parágrafo único, do CP (corrupção ativa majorada 
pela infração do dever funcional). 

Cada dia-multa, tendo em vista a situação 
econômica do réu, que considero boa (fl. 411), terá o valor 
de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos 
fatos, devendo incidir a devida correção monetária. 

4.2. Aldecir Rocha Lopes 

A culpabilidade apresenta-se exacerbada, pois, 
além de haver negociado a própria aprovação ilícita, 
intermediou a negociação para aprovação de terceiros, o que, 
se não é suficiente para configurar a continuidade delitiva — 
como será exposto adiante -, permite maior desvalor da sua 
conduta. Apresenta antecedentes maculados, conforme 
informação de que já foi condenado e cumpriu pena pelo 
cometimento do crime de corrupção passiva (Autos n° 
201101838404 - fls. 552/553). A conduta social não é boa e 
apresenta personalidade voltada para a prática de crimes, 
conforme a informação de fls. 638/639, no sentido de que já 
foi condenado, também, pelo crime de concussão perante a loa 
Vara Criminal de Goiânia, sendo, por fim, beneficiado com 
indulto (autos n° 1999.902.135.170). Os motivos e 
circunstâncias são próprios da espécie delitiva, razão pela 
qual não serão sopesadas em desfavor do acusado. As 
consequências extrapenais não são graves, pois não logrou 
obter o registro junto à OAB-GO. Não há que se talar no 
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comportamento da vítima. 

Diante de tais fundamentos, em parte 
desfavoráveis ao réu, fixo as penas-base em 04 (quatro) anos 
e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-
multa. 

Tendo em vista a confissão parcial apresentada em 
Juízo (art. 65, inciso :[II, "d", CP) e as agravantes da 
reincidência (certidão de fls. 589/591) e do concurso de 
pessoas (art. 62, II, CP), com preponderância para a 
reincidência, elevo as penas para 05 (cinco) anos e 06 (seis) 
meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa. 

Visto 	que, 	em 	razão 	da 	vantagem 
oferecida/prometida, Maria do Rosário praticou ato com 
violação do dever funcional, revelando questões da prova 
antes de sua aplicação, deve incidir o aumento do parágrafo 
único do art. 333, CP. Dessa forma, majoro as penas para 07 
(sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 150 (cento e 
cinquenta) dias-multa, as quais torno definitivas na ausência 
de quaisquer outras circunstâncias, legais ou judiciais, a 
serem consideradas. 

Deixo de aplicar a continuidade delitiva, visto 
que a indicação dos candidatos João Bosco e Naira apresentou-
se como parte da vantagem oferecida a Rosa de Fátima, 
exatamente para obter desconto na própria aprovacão 
fraudulenta. 

Cada dia-multa, tendo em vista a situação 
econômica do réu, que não considero boa (fl. 412), terá o 
valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 
época dos fatos, incidindo a devida correção monetária. 

Tendo em vista o disposto no art. 44, incisos 1 e 
II, do Código Penal, e considerando que a pena é superior a 
04 (quatro) anos de reclusão, deixo de promover a 
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos. 

Considerando 	as 	penas 	impostas 	e 	as 
circunstâncias judiciais acima examinadas, que foram 
desfavoráveis em parte, além da reincidência verificada no 
documento de fls. 589/591, fixo o regime fechado para o 
início do cumprimento da pena privativa de liberdade, de 
acordo com a previsão contida no art. 33, parágrafos 2°, 'a", 
e 30, do Código Penal. 

5. Da substituição da pena privativa do acusado 
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João Bosco Almeida da Costa 

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, o acusado João Bosco Almeida 
da Costa foi condenado à pena privativa 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. 

De acordo, ainda, com o inciso III, do citado 
art. 44, CP, com a redação introduzida pela Lei 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, o acusado João Bosco 
Almeida da Costa faz jus à substituição. 

Não se pode olvidar que o acusado preenche os 
requisitos do inciso II, art. 44, CP, redação dada pela Lei 
9.714/98, pois não há nos autos prova de que seja reincidente 
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, substituo as 
penas privativas de liberdade impostas ao acusado JOÃO BOSCO 
ALMEIDA DA COSTA por duas restritivas de direitos, consoante 
abaixo especificado. 

1 - prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) 
salários mínimos, a serem revertidos em prol da 
CRECHE AUTA DE SOUZA; 
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 instituição filantrópica. 

As jornadas mensal e diária para a prestação de 
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serviços deverão ser estabelecidas em conjunto e de comum 
acordo com o acusado, de modo a não se lhe prejudicar a 
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) Expedir mandado de prisão e guia de 
recolhimento definitivo para o apenado ALDECIR ROCHA LOPES. 

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

3) Comunicar ao Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de Goiás acerca da suspensão dos direitos políticos 
(artigo 15, inciso iii, da Constituição Federal); 

4) Intimar o apenado JOÃO BOSCO ALMEIDA DA COSTA 
para: dar início imediato ao 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°); 

5) Intimar os réus para recolherem os valores das 
custas processuais e multas, no prazo de 10 (dez) dias (art. 
50, CP), sob pena de comunicação e inscrição na dívida ativa 
(CP, art. 51). 

6) Para ciência do teor desta sentença, remeta-se 
cópia à OAB/GO, podendo ser na forma eletrônica (CPP, art. 
201, § 20, com a redação conferida pela Lei n. 11.690/2008). 

P. R. I. 

Goiânia(Go), 11 de deze9bro de 2015 
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