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SENTENÇA 

O Ministério Público Federal ofereceu denúncia em 
face de MARIA DO ROSÁRIO SILVA, vulgo "Fiinha", EUNICE DA 
SILVA MELLO e ROSA DE FÁTIMA LIMA MESQUITA, devidamente 
qualificadas nos autos, pela suposta prática de crimes para 
aprovação fraudulenta de diversos candidatos no Exame da OAB-GO, 

nas edições de dezembro/2006 e de abril a maio/2007, 
conforme seguem: 

1. Do crime de formação de quadrilha 

Narra a denúncia que as acusadas teriam se 
associado, de forma permanente para o cometimento de crimes, 
com Estevão Magalhães Zakhia, Euclides de Sousa Rios, José 
Rosa Júnior, Marcelo Monteiro Guimarães e Tadeu Barbalho 
André, para cometer crimes contra a Administração Pública e a 
fé pública, vendendo aprovações em processos seletivos. 

Dessa forma, haveria uma organização criminosa 
formada pelos candidatos, cointermediários e mais as acusadas 
Rosa de Fátima Lima Mesquita, Euníoe da Silva Mello 

e a 
Secretária da Comissão de Estágio e Exame da Ordem dos 
Advogados do Brasil em Goiás - OAB/GO, 

Maria do Rosário 
Silva, esta que teria coordenado e operacionalizado as 
fraudes. 

Maria do Rosário teria se 
pública de Secretária da CEEO para 
respostas originais de candidatos 

valido de sua função 
suprimir cartões de 

que participavam das 
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fraudes, substituindo-os por outros falsos, que eram por eles 
preenchidos com as respostas certas; teria também repassado 
para Eunice folhas de respostas em branco para que candidatos 
beneficiados redigissem outras provas Prático-profissionais; 
suprimiu provas discursivas originais de candidatos 
beneficiados, 	trocando-as 	por 	outras 	contrafeitas; 
complementou a marcação de cartões de respostas dos 
candidatos beneficiários, os quais já teriam previamente 
combinado que marcariam apenas cerca de 50% (cinquenta por 
cento) das questões e deixavam a outra metade em branco; 
também revelou, com violação de sigilo funcional, o gabarito 
da prova objetiva e as questões das provas prático-
profissionais, antes das datas designadas para sua 
realização; alterou o sistema informatizado da OAB/GO, nele 
inserindo aprovações inexistentes de candidatos beneficiados 
com as fraudes, os quais estavam, em verdade, reprovados. 
Isso com a utilização de processos administrativos de 
recursos falsos; também falsificara e utilizara certidão de 
aprovação de candidata beneficiária do esquema fraudulento. 

Eunice, por sua vez, teria oferecido, 
pessoalmente, aprovações fraudulentas para vários candidatos 
ao Exame da OAB/Co. Combinava preços e atuava como 
intermediária entre Maria do Rosário, que passava as 
orientações para as negociações, e os demais integrantes da 
organização. Eunice repassava à Maria do Rosário sua parte no 
dinheiro que era arrecadado; transmitia para Maria do Rosário 
os dados dos candidatos que participariam da fraude; 
transmitia aos cointermediários e aos candidatos as 
instruções recebidas de Maria do Rosário; distribuiu as 
folhas em branco para que os candidatos redigissem outra 
prova prática; devolveu as provas contrafeitas para Maria do 
Rosário colocá-las junto com as demais; recebeu de Maria do 
Rosário e entregou o gabarito da prova objetiva e as questões 
da prova prático-profissional, com antecedência, aos 
candidatos beneficiários. 

Rosa de Fátima teria oferecido aprovações 
fraudulentas aos candidatos, combinando preços, e atuando 
como intermediária entre Eunice (de quem recebia orientações) 
e outros cointermediários da quadrilha; repassou parte do 
dinheiro obtido com a fraude para Eunice; também teria 
repassado para Eunice os dados dos candidatos que 
participariam da fraude; transmitiu as orientações de Eunice 
para os candidatos; distribuiu as folhas em branco para os 
candidatos beneficiários para que redigissem outras provas 
prático-profissionais; devolveu as provas discursivas 
contrafeitas para Eunice; entregou aos candidatos os 
gabaritos da prova objetiva e as questões da prova prático-
profissional, que havia recebido de Eunice, que recebera de 
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Maria do Rosário. 

2. Dos crimes de corrupção passiva, supressão de 
documentos públicos, violação de sigilo funcional, 
falsificação e uso de documentos públicos materialmente 
falsos, falsidade ideológica e inserção de dados falsos em 
sistema informatizado para aprovações fraudulentas 

No período de novembro a dezembro de 2006 e no 
mês de janeiro de 2007, Maria do Rosário, por intermédio de 
Eunice, Rosa de Fátima, Estevão, Euclides, José Rosa, Marcelo 
e Tadeu, mediante prévia combinação, teria solicitado, por 63 
vezes, em coautoria com Eunice; 53 vezes, em coautoria com 
Rosa de Fátima; e também recebido, por 47 vezes, em coautoria 
com Eunice; e 38 vezes em coautoria com Rosa de Fátima, 
vantagens econômicas indevidas para si e para os demais 
corréus, com a finalidade de promover a aprovação fraudulenta 
dos candidatos, com infração do dever funcional da primeira 
acusada. 

Eunice seria a única interlocutora entre Maria do 
Rosário e os demais intermediários. Além disso, teria 
arregimentado, pessoalmente, 10 (dez) candidatos (MEIRIVONE 
DIAS NOLETO, CECÍLIA JÚLIA BARBOSA DA SILVA, SÉRGIO AUGUSTO 
DOS SANTOS, ROBSON DIVINO BERNARDES, WELINGTON PEIXOTO MOURA, 
Fernanda Machado Hardy de Menezes, JOÃO JOSÉ DE CARVALHO 
FILHO, JOSE WASHINGTON PÉCLAT SPICACCI, CHRISTIAN MARCELO 
AQUINO XIMENES MORETTO e outro candidato não identificado, 
que foi indicado por ROBSON DIVINO BERNARDES), com os quais 
teria combinado os preces para as aprovações, a eles 
transmitindo as orientações necessárias para a consecução das 
fraudes. Eunice teria, ainda, fornecido a Maria do Rosário os 
dados dos candidatos e parte dos valores recebidos. 

Rosa de Fátima teria atuado como ligação entre os 
outros intermediários da quadrilha e Eunice. Teria, também, 
arregimentado 24 candidatos, ajustando valores e repassando- 
lhes as instruções fornecidas por Eunice para a concretização 
das fraudes. 

Foram relacionados vários áudios de interceptação 
de comunicações telefônicas, cautelarmente colhidos, que 
comprovariam os contatos e acertos realizados entre as 
acusadas e os candidatos, Os CD's encontram-se nos autos da 
medida cautelar n° 2006,35,00,021017_2, 

O MPF salientou o despreparo técnico dos 
candidatos PAULINELLY GERALDO CARNEIRO, LUZIA TELIS PINHEIRO 
DE FREITAS, ELEUSA CRISTINA BATISTA, CECÍLIA JÚLIA BARBOSA DA 
SILVA, FABRÍCIA BOMBEIRO DOS SANTOS NOGUEIRA, WELINGTON 
PEIXOTO MOURA e NELSON ANTÔNIO DE ARAÚJO, pois mesmo 
participando das fraudes, com revelação antecipada das 
questões da prova prática, ou, ainda, com a substitu-ção da 
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prova por outras contrafeitas pelos candidatos, não 
alcançaram a nota necessária para a aprovação. 

Outros candidatos tiveram as provas anuladas pelo 
examinador da Disciplina de Direito Comercial, pois foram 
verificadas respostas idênticas nos exames, cujas provas 
haviam sido contrafeitas e substituídas de forma fraudulenta. 
Isso porque os candidatos MARIÁNGELA ADIES DE MELO, DANIELLA 
LINA CINTRA, KELLEN CRISTIANE AFONSO, LUCIA LIRA SCHELLE 
MAGALHÃES e RICARDO DE MORAES RAMOS teriam apenas copiado o 
modelo fornecido pelo cointermediário do esquema. 

Relacionou todos os candidatos que teriam atuado 
nas fraudes para aprovação no Exame da OAB/GO, edição de 
dezembro/2006 e abril a maio/2007, mediante a supressão dos 
cartões de respostas originais dos candidatos, com a 
substituição por cartões falsos; e/ou revelação antecipada, 
mediante violação do sigilo funcional, de questões da prova 
prático-profissional; supressão das provas prático-
profissionais originais, as quais foram trocadas por provas 
discursivas, contrafeitas pelos candidatos; falsificação/uso 
de documento público materialmente falso; supressão de 
documento público e inserção de dados falsos em sistema 
informatizado. 

As violações de sigilo funcional teriam causado 
prejuízos à Administração Pública, pois a revelação 
antecipada das questões práticas, no certame de 
dezembro/2006, teria possibilitado a aprovação ilícita de 
vários candidatos, os quais foram indevidamente habilitados 
ao exercício da advocacia. 

Já a violação do sigilo funcional, que teria 
ocorrido na segunda fase do exame de abril/maio de 2007, 
também teria causado prejuízos à Administração Pública, vez 
que provocou a anulação do Exame de Ordem. 

As imputações delitivas foram indicadas na 
denúncia da seguinte forma: 

U[ 
 13.1 — MARIA W ROSIO SILVA: 

3.1.1 — associou-se a outras 07 (sete) pessoas (EUNICE DA 
SILVA MELLO, ROSA DE FÁTIMA LIMA MESQUITA, ESTEVÃO MAGALHÃES 
=DIA, EUOLIDES DE SOUSA RIOS, JOSÉ ROSA JÚNIOR, MARCELO 
MONTEIRO GUIMARÃES e TADEU SARSALHO ANDRÉ), em quadrilha, de 
modo estruturado, permanente, estável e concertado, para o fim 
de cometer crimes  contra a Administração Pública e a fé 
pública, por meio dos quais promoveram fraudes a Exames de 
Ordem da OAB/GO, mediante venda de aprovações  em processos 
seletivos dessa instituição, e obtiveram, diretamente, 
benefícios econômicos indevidos, nos moldes prescritos pelo 
Decreto n° 5.015/2004 — que promulgou a Convenção das Nações 
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, realizada em 
Palermo/Itálja —, conduta que se amolda ao tipo penal descrito 
no artigo 288, caput, do Código Penal; 	- 2 
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3.1.2 — por 67 (sessenta e sete) vezes (portanto, em 
continuidade delitiva) , 	solicitou e recebeu vantagens 
econômicas indevidas de PAULINELLY GERALDO CARNEIRO, WAL TER 
COMES LOMBARDI, MARIÂMGELA ALVES DE MELO, RAIMUNDO DE SOUZA 
BORGES, MEIRIVONE DIAS NOLETO, DIOGO LUIZ FRANCO DE FREITAS, 
LUZIA TELIS PINHEIRO DE FREITAS, RAFAEL VELOSO DANTAS, MARIA 
LUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA, VANIRA CRISTINA RODRIGUES DE 
DESSA, SORAYA DE ALMEIDA FRANCO, LEANDRO MORAES GONÇALVES, 
FERNANDA LEANDRO MUNES PINHEIRO, FREDERICO IMÁ CIO FONTENELE 
AZEVEDO, SABRIMA MÁXIMO DE OLIVEIRA FONTEMELE, ELEUSA CRISTINA 
BATISTA, CECÍLIA JÚLIA BARBOSA DA SILVA, FABRÍCIA BOMBEIRO DOS 
SANTOS NOGUEIRA [por 02 (duas) vezes], EUCLIDES DE SOUSA RIOS, 
ADILSON NOGUEIRA, FLÃVIA FERREIRA RODRIGUES DOS SANTOS, LORENA 
ALVES SIQUEIRA TAVARES, SÉRGIO AUGUSTO DOS SANTOS, ROBSOM 
DIVINO BERMARDES, WELIMOTOM PEIXOTO MOURA, Fernanda Machado 
Hardy de Menezes, JUVELI MARIA DE OLIVEIRA, RIVALDO LIMA 
BARROS, GILMAR ALVES VIEIRA, SIMARA ALVES DA COSTA CARVALHO, 
ALDAÍZA DIAS BARROSO BORGES, MARIZA CAMPOS RAIVA, DAMIELLA LIMA 
CINTRA, ROSALIMA ALVES DE MORAES, HAROLDO LEAL DE ARAÚJO, JOSÉ 
RICARDO GIROTO, MARCELO GRISTALDO ARRUDA, CRISTINA GARCIA 
RODRIGUES AZEVEDO, JOÃO JOSÉ DE CARVALHO FILHO, JOSÉ WASHINGTON 
PÉCLAT SPICACCI, CHRI5TIAM MARCELO AQUIMO XIMEMES MORETTO, 
AMTOMIMHO FONSECA DE RAIVA, BERNADETE GUTIER RIFEI, VIVIAME 
APARECIDA VAZ SEBBA, DAMILLO DIEGO VAZ MACHADO, AMA PAULA 
GODIMHO E SILVA [por 02 (duas) vezes], SANDRA VIEIRA MORAIS DOS 
SANTOS, STHER FIÚZA CAMÇADO CARVALHO, MARIA IRAMETE MARQUES 
CASCÃO, JUCIELLy CRISTIAME SILVA SOUZA, LORENA HIPÓLITA JORGE 
PEREIRA, CARMEL INC JOSÉ DE ARAÚJO, PAULO AFONSO DE SOUZA, JOÃO 
BOSCO AMTUMES TEIXEIRA METO, LEONARDO DE SOUSA FAUSTINO 
OLIVEIRA, NELSON ANTÔNIO DE ARAÚJO, ARNALDO PINTO BRASIL, 
ESTEFÂMIA LIMA CONCEIÇÃO MACHADO, KELLEM CRISTIAME AFONSO, 
LÚCIA LIRA SGHELLE MAGALHÃES, RICARDO RAMOS DE MORAES, LUGIEME 
ALVES RABELO, GUSTAVO SOUZA PORTO, CÉLIA MARIA DE SOUSA LOPES e 
de outros candidatos não identificados (indicados por ADILSON 
NOGUEIRA, ARTHUR DE PAULA E SOUZA e ROBSOM DIVINO BERMARDES), 
para si e para os cointermediários EUNICE DA SILVA MELLO, ROSA 
DE FÁTIMA LIMA MESQUITA, ESTEVÃO MAGALHÃES ZAKHIA, JOSÉ ROSA 
JÚNIOR, MARCELO MONTEIRO GUIMARÃES e TADEU BARBALHO ANDRÉ, em  
razão da função pública por ela desempenhada na OAB/GO, para a 
prática de atos de ofício, com infração do dever funcional, 
destinados a facilitar as aprovações desses candidatos nos 
Exames de Ordem da OAB/GO, edições de dezembro de 2006 e 
abril/maio de 2007, condutas que se amoldam ao tipo penal 
previsto no artigo 317, caput e § 1°, combinado com os artigos 
71, caput, e 327, § 2°, do Estatuto Penal; 

3.1.3 	por 31 (trinta e urna) vezes (logo, em continuidade 
delitiva), solicitou vantagens econômicas indevidas de PEDRO 
FERREIRA DOS SANTOS, DAMME EVELIM FERREIRA DE BRITO, Rafaella 
Diniz Bueno Correia, DANIEL INÁCIO FONTEMELE AZEVEDO, ELEUSA 
CRISTINA BATISTA, SIDMEI APARECIDO PEIXOTO, Rosimériam Machado 
Fagundes Chueri, Valdison Rodrigues de Rezende, Ana Célia 
Vilela Godoí Borges, Eduardo Amaral de Sã, MICHELY FORTUNATO DE 
OLIVEIRA, Sandra Rosa Mesquita Berteli, Lillian Pereira de 
Almeida Lourenço, Fabiano de Assis e Silva, Ciebson Vieira 
Neres, Eneyda Bergud Curado Brom, Igor Santos Ferreira da 
Silva, Ismailde Comes da Silva, Daniele Ribeiro Rodrigues 
Jorge, REMATO ALVES DE MELO, WALDIR CAMILO, ALDECIR ROCHA 
LOPES, Na ira Andrade Rossi Lelis, JOÃO BOSCO ALMEIDA DA COSTA, 
Romano Santana Rios, Marina Pereira Brito Miguel (atua..l..nÉme de 
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Branca de Neve Pereira Brito) e de outros candidatos não 
identificados (sendo urna sobrinha de ALDAÍZA DIAS BARROSO 
BORGES e outros indicados por RAFAEL VELOSO DANTAS, SIDNEI 
APARECIDO PEIXOTO, M.TOMELY FORTUNATO DE OLIVEIRA e PAULO AFONSO 
DE SOUZA), para si e para os cointermediários EUNIOE DA SILVA 
MELLO, ROSA DE FÁTIMA LIMA MESQUITA e ESTEVÃO MAGALHÃES ZAKHIA, 
em razão da função pública por eia desempenhada na OAB/GO, para 
a prática de atos de ofício, com infração do dever funcional, 
visando viabilizar as aprovações fraudulentas desses candidatos 
nos Exames de Ordem da OAB/GO, edições de dezembro de 2006 e 
abril/maio de 2007, condutas que se amoldam ao tipo penal 
capitulado no artigo 317, caput, combinado com os artigos 71, 
caput, e 327, § 2°, do Codex Penal; 

3.1.4 	a) por 07 (sete) vezes (assim, em continuidade 
delitiva), recebeu vantagens econômicas indevidas oferecidas 
por PEDRO FERREIRA DOS SANTOS, DANNE EVELIN FERREIRA DE BRITO, 
MIOHELY FORTUNATO DE OLIVEIRA, RENATO ALVES DE MELO, WALDIR 
CAMILO, JOÃO BOSOO ALMEIDA DA COSTA e de outra candidata não 
identificada, indicada por MIOMELY FORTUNATO DE OLIVEIRA; b) de 
!qual feita, aceitou promessa de recebimento de vantagem 
econômica indevida feita por PAULO AFONSO DE SOUZA, em favor de 
terceiro candidato não identificado, para si e para os 
cointermediários EUNIOE DA SILVA MELLO, ROSA DE FÁTIMA LIMA 
MESQUITA e ESTEVÃO MAGALHÃES ZAKHIA, em razão da função pública 
por ela desempenhada na OAB/GO, para a prática de atos de 
Oficio, com infração do dever funcional, tendentes a facilitar 
as aprovações desses candidatos no Exame de Ordem da OAB/GO, 
edição de abril/maio de 2007, condutas que se amoldam ao tipo 
penal estabelecido pelo artigo 317, caput e § 1° (a causa de 
aumento incide em 05 (cinco) casos da alínea "a"J, combinado 
com os artigos 71, caput, e 327, § 2°, do Estatuto Penal; 

3.1.5 — por 40 (quarenta) vezes (portanto, em continuidade 
delitiva), revelou, antecipadamente e com violação de sigilo 
funcional, informações que deveriam permanecer em segredo, das 
quais tinha ciência em razão da função pública por ela 
desempenhada na OAB/GO, causando dano à Administração Pública, 
a PAULINELLY GERALDO CARNEIRO [por 02 (duas) vezes], MARIÃNOELA 
ALVES DE MELO [por 02 (duas) vezes], RAIMUNDO DE SOUZA BORGES 
[por 02 (duas) vezes], PEDRO FERREIRA DOS SANTOS, DANNE EVELIN 
FERREIRA DE BRITO, MARIA LUOIENE MARTINS DE OLIVEIRA, VANIRA 
CRISTINA RODRIGUES DE BESSA, SORAYA DE ALMEIDA FRANCO, LEANDRO 
MORAES GONÇALVES, ELEUSA CRISTINA BATISTA, CECÍLIA JÚLIA 
BARBOSA DA SILVA, FABRÍOIA BOMBEIRO DOS SANTOS NOGUEIRA [por 02 
(duas) vezes], EUOLIDES DE SOUSA RIOS, ADILSON NOGUEIRA, FLÁ VIA 
FERREIRA RODRIGUES DOS SANTOS, LORENA ALVES SIQUEIRA TAVARES, 
SÉRGIO AUGUSTO DOS SANTOS, ROBSON DIVINO BERNARDES, WELINGTON 
PEIXOTO MOURA, ALOIO DA SILVA DUARTE [por 02 (duas) vezes], 
JUVELI MARIA DE OLIVEIRA [por 02 (duas) vezes], RIVALDO LIMA 
BARROS [por 02 (duas) vezes], JOSÉ WASHINGTON PÉOLAT SPIOAOOI, 
JOÃO JOSÉ DE CARVALHO FILHO, ANTONINMO FONSECA DE PAIVA, 
BERNADETE GUTIER BIFEI, DANILLO DIEGO VAZ MACHADO, MARIA 
IRANETE MARQUES CASCÃO, JOÃO P0500 ALMEIDA DA GOSTA, LÚCIA LIRA 
SOMELLE MAGALHÃES, RICARDO DE MORAES RAMOS, GUSTAVO SOUZA PORTO 
e de outros candidatos não identificados (indicados por ADILSON 
NOGUEIRA, ARTMUR DE PAULA E SOUZA e ROBSON DIVINO BERNARDES), 
para facilitar as aprovações desses candidatos nos Exames de 
Ordem, edições de dezembro de 2006 e abril/maio de 2007, 
condutas que se amoldam ao tipo penal descrito no arti.o 3251  
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caput e § 2°, combinado com os artigos 71, caput, e 327, § 20 , 
do Codex Penal; 

3.1.6 — por 05 (cinco) vezes (assim, em continuidade 
delitiva), assumiu o risco de que informações que deveriam 
permanecer em segredo, das quais tinha ciência em razão da 
função pública por ela desempenhada na OAB/GO, fossem 
reveladas, antecipadamente e 00w violação de sigilo funcional, 
causando dano à Administração Pública (dolo eventual), a PAULO 
RENATO DE FREITAS NEVES, CLEUZA REGINA ALVES, RAFAEL PONTES DE 
CAMPOS, ULRICO COSTA JÚNIOR, SIDNEI APARECIDO PEIXOTO, ADÃO 
CRISÓSTOMO DE MORAIS, JOHMIL TOM DE ALMEIDA E SILVA e MARCELO 
JOSÉ BORGES, cem vistas a assegurar as aprovações fraudulentas 
desses candidatos na segunda etapa dos Exames de Ordem, ediçOes 
de dezembro de 2006 e abril/maio de 2007, condutas que se 
amoldam ao tipo penal capitulado no artigo 325, caput e § 2°, 
combinado com os artigos 71, caput, e 327, § 2°, do Estatuto 
Penal; 

3.1.7 — por 70 (setenta) vezes (logo, em continuidade 
delitiva), suprimiu documentos públicos verdadeiros, de que não 
podia dispor, em benefício de PAULINELLY GERALDO CARNEIRO [por 
02 (duas) vezes], WALTER GOMES LOMPARDI [por 02 (duas) vezes], 
MARIÂNGELA ALVES DE MELO [por 02 (duas) vezes], RAIMUNDO DE 
SOUZA BORGES, MEIRIVONE DIAS NOLETO, DIOGO LUIZ FRANCO DE 
FREITAS [por 02 (duas) vezes], LUZIA TELIS PINHEIRO DE FREITAS 
[por 02 (duas) vezes], FERNANDA LEANDRO MUNES PINHEIRO, 
FREDERICO INÁCIO FONTENELE AZEVEDO [por 02 (duas) vezes], 
SABRINA MÁXIMO DE OLIVEIRA FONTEMELE [por 02 (duas) vezes], 
SÉRGIO AUGUSTO DOS SANTOS [por 02 (duas) vezes], ROBSON DIVINO 
BERNARDES, WELINGTON PEIXOTO MOURA, ALCIO DA SILVA DUARTE, 
Fernanda Machado Hardy de Menezes, GILMAR ALVES VIEIRA [por 02 
(duas) vezes], SINARA ALVES DA COSTA CARVALHO [por 02 (duas) 
vezes], ALDAÍZA DIAS BARROSO BORGES [por 02 (duas) vezes], 
MARIZA CAMPOS RAIVA [por 02 (duas) vezes], DAMIELLA LIMA 
CINTRA, HAROLDO LEAL DE ARAÚJO, JOSÉ RICARDO GIROTO [por 02 
(duas) vezes], MARCELO CRISTALDO ARRUDA [por 02 (duas) vezes], 
JOÃO JOSÉ DE CARVALHO FILHO, JOSÉ WASHINGTON PÉCLAT SPICACCI, 
CHRISTIAM MARCELO AQUIMO XIMEMES MORE TTO, ANA PAULA GODINHO E 
SILVA [por 02 (duas) vezes], SANDRA VIEIRA MORAIS DOS SANTOS 
[por 02 (duas) vezes], STMER FIÚZA CANÇADO CARVALHO, MARIA 
IRANETE MARQUES CASCÃO, JUCIELLY CRISTIANE SILVA SOUZA, 
CARMELINO JOSÉ DE ARAÚJO [por 02 (duas) vezes], PAULO AFONSO DE 
SOUZA, JOÃO 80500 ANTUNES TEIXEIRA NETO [por 02 (duas) vezes], 
LEONARDO DE SOUSA FAUSTINO OLIVEIRA [por 02 (duas) vezes], 
NELSON ANTÔNIO DE ARAÚJO [por 02 (duas) vezes), ARNALDO PINTO 
BRASIL [por 02 (duas) vezes], ESTEFÂNIA LIMA CONCEIÇÃO MACHADO 
[por 02 (duas) vezes], KELLEN CRISTIAME AFONSO [por 02 (duas) 
vezes], LÚCIA LIRA SCHELLE MAGALHÃES [por 02 (duas) vezes], 
RICARDO RAMOS DE MORAES [por 02 (duas) vezes], LUCIENE ALVES 
RABELO [por 02 (duas) vezes] e de outro candidato não 
identificado [indicado por ROESON DIVINO EERNARDE5, por 02 
(duas) vezes], para garantir as aprovações fraudulentas desses 
candidatos no Exame de Ordem da OAB/GO, edição de dezembro de 
2006, condutas que se amoldam ao tipo penal estabeleojdo pelo 
artigo 305, combinado com o artigo 71, caput, do Codex Penal; 

3.1.5 — em unidade de desígnios, por 32 (trinta e dois) 
vezes (em continuidade delitiva) , participou dos crimes de 
falsificação material de documentos públicos praticados por 
PAULINELLy GERALDO CARNEIRO, WAL TER GOMES LOMPARDI, .MRIÂNGELA 
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ALVES DE MELO, RAIMUNDO DE SOUZA BORGES, MEIRIVONE DIAS MOLE-0, 
DI000 LUIZ FRANCO DE FREITAS, LUZIA TELIS PINHEIRO DE FREITAS, 
FREDERICO INÁCIO FONTENELE AZEVEDO, SABRINA MÁXIMO DE OLIVEIRA 
FONTENELE, SÉRGIO AUGUSTO DOS SANTOS, ROESON DIVINO EERNARDES, 
GILMAR ALVES VIEIRA, SINARA ALVES DA COSTA CARVALHO, ALDAÍZA 
DIAS BARROSO BORDES, MARIZA CAMPOS PAIVA, DANIELLA LIMA CINTRA, 
JOSÉ RICARDO GIROTO, MARCELO CRISTALDO ARRUDA, ANA PAULA 
GODINHO E SILVA, SANDRA VIEIRA MORAIS DOS SANTOS, ETHER FIÚZA 
CANÇADO CARVALHO, CARMELINO JOSÉ DE ARAÚJO, PAULO AFONSO DE 
SOUZA, JOÃO BOSCO ANTUNES TEIXEIRA METO, LEONARDO DE SOUSA 
FAUSTINO OLIVEIRA, NELSON ANTÔNIO DE ARAÚJO, ARNALDO PINTO 
BRASIL, KELLEN CRISTIANE AFONSO, LÚCIA LIRA SCHELLE MAGALHÃES, 
RICARDO RAMOS DE MORAES, LUCIENE ALVES RABELO e de outro 
candidato não identificado, indicado por ROBSON DIVINO 
BERNARDES, bem assim, por 31 (trinta e uma) vezes (à exceção do 
caso de RAIMUNDO DE SOUZA BORGES JÚNIOR e em continuidade 
delitiva), fez uso, em coautoria com os citados candidatos 
beneficiários, desses mesmos documentos públicos materialmente 
falsos ou alterado (relativamente a ROBSON DIVINO BERNARDES), 
Para facilitar as aprovações fraudulentas desses candidatos na 
segunda fase do Exame de Ordem, edição de dezembro de 2006, 
condutas que se amoldam aos tipos penais descritos no artigo 
297, caput, cumulado com o artigo 29 [por 01 (uma) vez), e no 
artigo 304, combinado com os artigos 297, caput, 29 e 71, caput 
[por 32 (trinta e duas) vezes], todos do Código Penal; 

3.1.9 — por 03 (três) vezes (portanto, em continuidade 
delitiva), falsificou e fez uso de documentos públicos 
materialmente falsos, em favor de WELINOTON PEIXOTO MOURA, 
HAROLDO LEAL DE ARAÚJO e JUCIELLY CRIETIANE SILVA SOUZA, com 
vistas a assegurar as aprovações fraudulentas desses candidatos 
na segunda etapa do Exame de Ordem da OAB/CO, edição de 
dezembro de 2006, condutas que se amoldam ao tipo penal 
previsto no artigo 304, combinado com os artigos 297, caput e § 
10, e 71, caput, do Estatuto Penal; 

3.1.10 — inseriu, em documento público, declaração falsa, 
com o fím de alterar a verdade sobre fato juridicamente 
relevante, para viabilizar a aprovação fraudulenta da candidata 
LUZIA TELIS PINHEIRO DE FREITAS na segunda fase do Exame de 
Ordem da OAB/CO, edição de dezembro de 2006, conduta que se 
amolda ao tipo penal capitulado no artigo 299, caput e 
parágrafo único, do Código Penal; 

3.1.11 - por 11 (onze) vezes (logo, em continuidade 
delitiva), inseriu dados falsos em sistema informatizado da 
OAB/GO, com vistas a assegurar as aprovações fraudulentas dos 
candidatos LUZIA TELIS PINHEIRO DE FREITAS, RAFAEL VELOSO 
DANTAS, CECÍLIA JÚLIA BARBOSA DA SILVA, WELINGTON PEIXOTO 
MOURA, Fernanda Machado Hardy de Menezes, ROSALINA ALVES DE 
MORAES, HAROLDO LEAL DE ARAÚJO, JUCIELLy CRISTIANE SILVA SOUZA, 
LORENA HIPÓLITA JORGE PEREIRA, NELSON ANTÔNIO DE ARAÚJO, KELLEN 
CRISTIANE AFONSO, na segunda fase do Exame de Ordem, edição de 
dezembro de 2006, condutas que se amoldam ao tipo penal 
previsto no artigo 313-A, combinado com os artigos 71, caput, e 
327, § 2°, do Codex Penal; e 

3.1.12 — por 23 (vinte e três) vezes (assim, em 
continuidade delitiva) , alterou e fez uso de documentos 
Públicos verdadeiros alterados, em favor de PEDRO FERREIRA DOS 
SANTOS, DANNE EVELIINJ FERREIRA DE BRITO, MARIA LUCIENE»/ARTINS 
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DE OLIVEIRA, VANIRA CRISTINA RODRIGUES DE BESSA, SORAYA DE 
ALMEIDA FRANCO, LEANDRO MORAES GONÇALVES, MICHELY FOR TUNATO DE 
OLIVEIRA, EUOL IDES DE SOUSA RIOS, ADILSON NOGUEIRA, FABRÍOIA 
BOMBEIRO DOS SANTOS NOGUEIRA, FLÁ VIA FERREIRA RODRIGUES DOS 
SANTOS, LORENA ALVOS SIQUEIRA TAVARES, CRISTINA GARCIA 
RODRIGUES AZEVEDO, JOÃO JOSÉ DE CARVALHO FILHO, ANTONIMHO 
FONSECA DE PAIVA, BERNADETE OUTIER RIFEI, DANILLO DIEOO VAZ 
MACHADO, LÚCIA LIRA SOHELLE MAGALHÃES, RICARDO DE MORAES RAMOS, 
GUSTAVO SOUZA PORTO, CÉLIA MARIA DE SOUSA LOPES e de outros não 
identificados ( indicados por MIOHELY FORTUMATO DE OLIVEIRA e 
ARTNUR DE PAULA E SOUZA), para facilitar as aprovações 
fraudulentas desses candidatos na primeira fase do Exame de 
Ordem da OAB/GO, edição de abril/maio de 2007, condutas que se 
amoldam aos tipos penais descritos no artigo 304, combinado com 
os artigos 297, caput e § 1°, e 71, caput, do Estatuto Penal; 

3.2 - EUNICE DA SILVA MELLO: 

3.2.1 — associou-se a outras 07 (sete) pessoas (MARIA DO 
ROSÁRIO SILVA, ROSA DE FÁTIMA LIMA MESQUITA, ESTEVÃO MAGALHÃES 
ZAKHIA, EUCLIDES DE SOUSA RIOS, JOSÉ ROSA JÚNIOR, MARCELO 
MONTEIRO GUIMARÃES e TADEU EARBALHO ANDRÉ), em quadrilha, de 
modo estruturado, permanente, estável e concertado, para o fim 
de cometer crimes contra a Administração Pública e a fé 
pública, por meio dos quais promoveram fraudes a Exames de 
Ordem da OAB/GO, mediante venda de aprovações em processos 
seletivos dessa instituição, e obtiveram, diretamente, 
benefícios econômicos indevidos, nos moldes prescritos pelo 
Decreto n° 5.015/2004 — que promulgou a Convenção das Nações 
Unidas contra o Crime Organizado Transnacionai, realizada em 
Palermo/Itálía —, conduta que se amolda ao tipo penal descrito 
no artigo 288, caput, do Código Penal; 

3.2.2 — atuou como intermediária de todos os delitos 
especificados no subitem "3.1.2" [por 67 (sessenta e sete) 
vezes, em continuidade delitiva), devendo responder, como 
coautora, por tais infrações penais, condutas que se amoldam ao 
tipo previsto no artigo 317, caput e § 1°, combinado com es 
artigos 29, 71, caput, e 327, § 2°, do Ccdex Penal; 

3.2.3 — atuou como intermediária de todos os crimes 
mencionados no subitem "3.1.3" [por 31 (trinta e uma) vezes, em 
continuidade delitiva], devendo responder, como coautora, por 
esses ilícitos penais, condutas que se amoldam ao tipo 
estabelecido no artigo 317, caput, combinado com es artigos 29, 
71, caput, e 327, § 2°, do Estatuto Penal; 

3.2.4 — atuou como intermediária de todos delitos indicados 
no subitem "3.1.4 - a [por 07 (sete) vezes, em continuidade 
delitiva] e b", devendo responder, como coautora, por eles, 
condutas que se amoldam ao tipo penal capitulado no artigo 317, 
caput e § 1° [a causa de aumento incide era 05 (cinco) casos da 
alínea "a"], combinado com os artigos 29, 71, caput, e 327, § 
2°, do Código Penal; 

3.2.5 — participou, atuando como intermediária, de todos os 
crimes apontados no subitem "3.1.5" [por 40 (quarenta) vezes, 
em continuidade delitiva], devendo responder, como partícipe, 
por essas infrações penais, condutas que se amoldam ao tipo 
estabelecido no artigo 325, caput e § 2°, combinado cem os 
artigos 29, 71, caput, e 327, § 2°, do Ccdex Penal; 
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3.2.6 — participou, atuando como intermediária, de todos os 
delitos especificados no subitem "3.1.6" [por 05 (cinco) vezes, 
em continuidade delitiva], devendo responder, como participe, 
por tais ilícitos penais, condutas que se amoldam ao tipo 
descrito no artigo 325, caput e § 2°, combinado com os artigos 
29, 71, caput, e 327, § 2°, do Estatuto Penal; 

3.2.7 — participou de todos os crimes indicados no subitem 
"3.1.7" [por 70 (setenta) vezes, em continuidade delitiva], 
devendo responder, como partícipe, por eles, condutas que se 
amoldam ao tipo penal previsto no artigo 305, combinado com os 
artigos 29 e 71, caput, do Codex Penal; 

3.2.8 - participou de todos os delitos apontados no subitem 
"3.1.8" [em continuidade delitiva, por 32 (trinta e duas) 
vezes, em relação à falsificação material de documentos 
públicos, e por 31 (trinta e uma) vezes, quanto ao uso de 
documentos públicos materialmente falsos ou alterado], devendo 
responder, como participe, por essas infrações penais, condutas 
que se amoldam aos tipos capitulados no artigo 297, caput, 
cumulado com o artigo 29 [por 01 (uma) vez], e no artigo 304, 
combinado com os artigos 297, caput, 29 e 71, caput [por 31 
(trinta e uma) vezes], todos do Código Penal; 

3.2.9 - participou de todos os crimes especificados no 
subitem "3.1.9" [por 03 (três) vezes, em continuidade 
delitiva], devendo responder, como participe, por tais ilícitos 
penais, condutas que se amoldam ao tipo descrito no artigo 304, 
combinado com os artigos 297, caput e § 10, 29 e 71, caput, do 
Estatuto Penal; 

3.2.10 — participou do delito indicado no subitem "3.1.10", 
devendo responder, como participe, por ele, conduta que ao 
amolda ao tipo penal estabelecido pelo artigo 299, caput e 
parágrafo único, combinado com o artigo 29, do Codex Penal; 

3.2.11 — participou de todos os crimes mencionados no 
subitem "3.1.11" [por 11 (onze) vezes, em continuidade 
delitiva], devendo responder, como partícipe, por tais 
infrações penais, condutas que se amoldam ao tipo previsto no 
artigo 313-A, combinado com os artigos 29, 71, caput, e 327, § 
2°, do Código Penal; e 

3.2.12 - participou de todos os crimes mencionados no 
subitem "3.1.12" [por 23 (vinte e três) vezes, em continuidade 
delitiva], devendo responder, como partícipe, por tais ilícitos 
penais, condutas que se amoldam ao tipo previsto no artigo 304, 
combinado com os artigos 297, caput e § 1°, 29 e 71, caput, do 
Estatuto Penal; 

3.3 - ROSA DE FÁTIMA LIMA MESQUITA: 

3.3.1 - associou-se a outras 07 (sete) pessoas (MARIA DO 
ROSÁRIO SILVA, EUNICE DA SILVA MELLO, ESTEVÃO MAGALHÃES lAMElA, 
EUOLIDES DE SOUSA RIOS, JOSÉ ROSA JÚNIOR, MARCELO MONTEIRO 
GUIMARÃES e TADEU BARBALHO ANDRÉ), em quadrilha, de modo 
estruturado, permanente, estável e concertado, para o fim de 
cometer crimes contra a Administra~ Pública e a fé pública, 
por meio dos quais promoveram fraudes a Exames de Ordem da 
0A.B/G0, mediante venda de aprovações em processos seletivos 
dessa instituição, e obtiveram, diretamente, benefícios 
econômicos indevidos, nos moldes prescritos pelo Decreto n° 
5.015/2004 — que promulgou a Convenção das Nações Unidas000ntra 
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o Crime Organizado Transnacional, realizada em Palermo/Itália — 
/ conduta que se amolda ao tipo penal descrito no artigo 288, 
caput, do Código Penal; 

3. 3.2 — por 52 (cinquenta e duas) vezes (em continuidade 
delitiva), atuou como intermediária de delitos especificados no 
subitem "3.1.2", nos casos dos candidatos PAULINEtLY GERALDO 
CARNEIRO, WALTER COMES LOMBARDI, MAR lÃ MOELA ALCES DE MELO, 
RAIMUNDO DE SOUZA BOROES, DIOGO LUIZ FRANCO DE FREITAS, LUZIA 
TELIS PINHEIRO DE FREITAS, RAFAEL VELOSO DANTAS, MARIA LUCIENE 
MARTINS DE OLIVEIRA, VANIRA CRISTINA RODRIGUES DE NESSA, SORAYA 
DE ALMEIDA FRANCO, LEANDRO MORAES GONÇALVES, FERNANDA LEANDRO 
MUNES PINHEIRO, FREDERICO INÁCIO FONTENELE AZEVEDO, SABRINA 
MÁXIMO DE OLIVEIRA FONTEMELE, ELEUSA CRISTINA BATISTA, CECÍLIA 
JÚLIA BARBOSA DA SILVA, FABRÍCIA BOMBEIRO DOS SANTOS NOGUEIRA 
[por 02 (duas) vezes], EUCLIDES DE SOUSA RIOS, ADILSON 
NOGUEIRA, FLÁ VIA FERREIRA RODRIGUES DOS SANTOS, LORENA ALVES 
SIQUEIRA TAVARES, GILMAR ALVES VIEIRA, SIMARA ALCES DA COSTA 
CARVALHO, ALDAÍZA DIAS BARROSO BORGES, MARIZA CAMPOS PAIVA, 
DANIELLA LIMA CINTRA, ROSALIMA ALVES DE MORAES, HAROLDO LEAL DE 
ARAÚJO, JOSÉ RICARDO GIROTO, MARCELO CRISTALDO ARRUDA, CRISTINA 
GARCIA RODRIGUES AZEVEDO, ANA PAULA GODIMHO E SILVA [por 02 
(duas) vezes], SANDRA VIEIRA MORAIS DOS SANTOS, STHER FIÚZA 
CAMÇADO CARVALHO, MARIA IRAMETE MARQUES CASCÃO, JUCIELLY 
CRISTIAME SILVA SOUZA, LORENA HIPÓLITA JORGE PEREIRA, CARMELIMO 
JOSÉ DE ARAÚJO, PAULO AFONSO DE SOUZA, JOÃO EOSCC ANTUNES 
TEIXEIRA METO, LEONARDO DE SOUSA FAUSTINO OLIVEIRA, NELSON 
ANTÔNIO DE ARAÚJO, ARNALDO PINTO BRASIL, ESTEFÂMIA LIMA 
CONCEIÇÃO MACHADO, KELLEN CRISTIANE AFONSO, LÚCIA LIRA SCHELLE 
MAGALHÃES, RICARDO RAMOS DE MORAES, LUCIENE ALCES RABELO, 
GUSTAVO SOUZA PORTO, CÉLIA MARIA DE SOUSA LOPES e de outros 
candidatos não identificados (indicados por ADILSON NOGUEIRA e 
ARTHUR DE PAULA E SOUZA), devendo responder, como =autora, por 
tais infrações penais, condutas que se amoldam ao tipo previsto 
no artigo 317, caput e § 1°, combinado com os artigos 29, 71, 
caput, e 327, § 2°, todos do Estatuto Penal; 

3.3.3 - por 30 (trinta) vezes (em continuidade delitiva), 
atuou como intermediária de crimes mencionados no subirem 
"3.1.3", nos casos dos candidatos PEDRO FERREIRA DOS SANTOS, 
DANHE EVELIN FERREIRA DE BRITO, DANIEL IMÃ CIO FONTENELE 
AZEVEDO, ELEUSA CRISTINA BATISTA, SIDMEI APARECIDO PEIXOTO, 
Rosimériam Machado Fagundes Chueri, Vaidison Rodrigues de 
Rezende, Ana Célia Vilela Godoi Borges, Eduardo Amarai de Sá, 
MICHELY FORTUNATO DE OLIVEIRA, Sandra Rosa Mesquita Berteli, 
Lillian Pereira de Almeida Lourenço, Fabiane de Assis e Silva, 
Clebson Vieira Neres, Eneyda Berguá Curado ]?rem, Igor Santos 
Ferreira da Silva, Ismailde Comes da Silva, Daniele Ribeiro 
Rodrigues Jorge, REMATO ALVES DE MELO, WALDIR CAMILO, ALDECIR 
ROCHA LOPES, Naira Andrade Rossi Lelis, JOÃO BOSCO ALMEIDA DA 
COSTA, Romano Santana Rios, Marina Pereira Brito Miguel (atual 
nome de Branca de Neve Pereira Brito) e de outros candidatos 
não identificados (sendo uma sobrinha de ALDAÍZA DIAS BARROSO 
BORGES e outros indicados por RAFAEL VELOSO DANTAS, SIDMEI 
APARECIDO PEIXOTO, MICHELY FOR TUNATO DE OLIVEIRA e PAULO AFONSO 
DE SOUZA), devendo responder, como coautora, por esses ilícitos 
penais, condutas que se amoldam ao tipo capitulado no artigo 
317, caput, combinado com os artigos 29, 71, caput, e 327, § 
2°, do Codex Penal; 
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3.3.4 — atuou como intermediária de todos delitos apontados 
no subitem 3.1.4 — a [por 07 (sete) vezes, em continuidade 
delitiva] e b", devendo responder, como coautora, por eles, 
condutas que se amoldam ao tipo penal estabelecido pelo artigo 
317, caput e § 1° [a causa de aumento incide em 05 (cinco) 
casos da alínea "a"], combinado com os artigos 29, 71, caput, e 
327, § 2°, do Código Penal; 

3.3.5 - por 26 (vinte e seis) vezes (em continuidade 
delitiva), atuou como intermediária de crimes mencionados no 
subitem '3.1.5", nos casos dos candidatos PAULINELLY GERALDO 
CARNEIRO [por 02 (duas) vezes], MARIÁNGELA ALVES DE MELO [por 
02 (duas) vezes], RAIMUNDO DE SOUZA BORGES [por 02 (duas) 
vezes], PEDRO FERREIRA DOS SANTOS, DAMNE EVELIM FERREIRA DE 
BRITO, MARIA LUOIENE MARTINS DE OLIVEIRA, VAMIRA CRISTINA 
RODRIGUES DE BESSA, SORAYA DE ALMEIDA FRANCO, LEANDRO MORAES 
GONÇALVES, ELEUSA CRISTINA BATISTA, CECÍLIA JÚLIA BARBOSA DA 
SILVA, FABRÍCIA BOMBEIRO DOS SANTOS NOGUEIRA [por 02 (duas) 
vezes], EUCLIDES DE SOUSA RIOS, ADILSON NOGUEIRA, FLÁVIA 
FERREIRA RODRIGUES DOS SANTOS, LORENA ALVES SIQUEIRA TAVARES, 
MARIA IRANETE MARQUES CASCÃO, JOÃO P0500 ALMEIDA DA COSTA, 
LÚCIA LIRA SCHELLE MAGALHÃES, RICARDO DE MORAES RAMOS, GUSTAVO 
SOUZA PORTO e de outros candidatos não identificados (indicados 
por ADILSON NOGUEIRA e ARTHUR DE PAULA E SOUZA), devendo 
responder, como partícipe, por essas infrações penais, condutas 
que se amoldam ao tipo estabelecido no artigo 325, caput e § 
2°, combinado com os artigos 29, 71, caput, e 327, § 2°, do 
Codex Penal; 

3.3.6 — participou, atuando como intermediária, de todos os 
delitos especificados no subitem "3.1.6" [por 05 (cinco) vezes, 
em continuidade delitiva], devendo responder, como participe, 
por tais ilícitos penais, condutas que se amoldam ao tipo 
descrito no artigo 325, caput e § 2°, combinado com os artigos 
29, 71, caput, e 327, § 2°, do Estatuto Penal; 

3.3. 7 - por 58 (cinquenta e oito) vezes (em continuidade 
delitiva), atuou como intermediária de delitos especificados no 
subitem "3.1.7", nos casos dos candidatos PAULIMELLY GERALDO 
CARNEIRO [por 02 (duas) vezes], WALTER GOMES LOMBARDI [por 02 
(duas) vezes], MARIÃNGELA ALVES DE MELO [por 02 (duas) vezes], 
RAIMUNDO DE SOUZA BORGES, DIOGO LUIZ FRANCO DE FREITAS [por 02 
(duas) vezes], LUZIA TELIS PINHEIRO DE FREITAS [por 02 (duas) 
vezes], FERNANDA LEANDRO MUNES PINHEIRO, FREDERICO INÁCIO 
FCMTENELE AZEVEDO [por 02 (duas) vezes], SABRINA MÁXIMO DE 
OLIVEIRA FONTENELE [por 02 (duas) vezes], GILMAR ALVES VIEIRA 
[por 02 (duas) vezes], SINARA ALVES DA COSTA CARVALHO [por 02 
(duas) vezes], ALDAÍZA DIAS BARROSO BORGES [por 02 (duas) 
vezes], MARIZA CAMPOS PAIVA [por 02 (duas) vezes], DAMIELLA 
LIMA CINTRA, HAROLDO LEAL DE ARAÚJO, JOSÉ RICARDO GIROTO [por 
02 (duas) vezes], MARCELO CRISTALDO ARRUDA [por 02 (duas) 
vezes], ANA PAULA GODINHO E SILVA [por 02 (duas) vezes], SANDRA 
VIEIRA MORAIS DOS SANTOS [por 02 (duas) vezes], STHER FIÚZA 
CANÇADO CARVALHO, MARIA IRANETE MARQUES CASCÃO, JUCIELLY 
CRISTIANE SILVA SOUZA, CARMELIMO JOSÉ DE ARAÚJO [por 02 (duas) 
vezes], PAULO AFONSO DE SOUZA, JOÃO P0500 ANTUNES TEIXEIRA METO 
[por 02 (duas) vezes], LEONARDO DE SOUSA FAUSTIMO OLIVEIRA [por 
02 (duas) vezes], NELSON ANTÔNIO DE ARAÚJO [por 02 (duas) 
vezes], ARNALDO PINTO BRASIL [por 02 (duas) vezes], ESTEFÂNIA 
LIMA CONCEIÇÃO MACHADO [por 02 (duas) vezes], KELLEN CRISTIANE 
AFONSO [por 02 (duas) vezes], LÚCIA LIRA SCHELLE MAGIHÃ?S [por 
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02 (duas) vezes], RICARDO RAMOS DE MORAES [por 02 (duas) vezes] 
e LUCIENE ALVES RABELO [por 02 (duas) vezes], devendo 
responder, como partícipe, por eles, condutas que se amoldam ao 
tipo descrito no artigo 305, combinado com os artigos 29 e 71, 
caput, do Estatuto Penal; 

3.3.8 - por 28 (vinte e oito) vezes (em continuidade 
delitiva), atuou como intermediária de crimes indicados no 
subitem 113.1.8 11, em relação à falsificação material de 
documentos públicos, nos casos dos candidatos PAULINELLY 
GERALDO CARNEIRO, WAL TER COMES LOMBARDI, MARIÂNGELA ALVES DE 
MELO, RAIMUNDO DE SOUZA EORGES, DIOGO LUIZ FRANCO DE FREITAS, 
LUZIA TELIS PINHEIRO DE FREITAS, FREDERICO INÁCIO FONTENELE 
AZEVEDO, SAERINA MÁXIMO DE OLIVEIRA FONTENELE, GILMAR ALVES 
VIEIRA, SINARA ALVES DA COSTA CARVALHO, ALDAÍZA DIAS BARROSO 
EORGES, MAR IZA CAMPOS RAIVA, DANIELLA LINA CINTRA, JOSÉ RICARDO 
GIROTO, MARCELO CRISTALDO ARRUDA, ANA PAULA GODINHO E SILVA, 
SANDRA VIEIRA MORAIS DOS SANTOS, STHER FIÚZA CANÇADO CARVALHO, 
CARMELINO JOSÉ DE ARAÚJO, PAULO AFONSO DE SOUZA, JOÃO BOSCO 
ANTUNES TEIXEIRA NETO, LEONARDO DE SOUSA FAUSTINO OLIVEIRA, 
NELSON ANTÔNIO DE ARAÚJO, ARNALDO PINTO BRASIL, KELLEN 
CRISTIANE AFONSO, LÚCIA LIRA SCHELLE MAGALHÃES, RICARDO RAMOS 
DE MORAES e LUCIENE ALVES RABELO, bem assim, por 27 (vinte e 
sete) vezes (à exceção do osso de RAIMUNDO DE SOUZA BORDES 
JÚNIOR e em continuidade delitiva), quanto ao uso de documentos 
públicos materialmente falsos ou alterado, condutas que se 
amoldam aos tipos capitulados no artigo 297, caput, cumulado 
com o artigo 29 [por 01 (uma) vez], e no artigo 304, combinado 
com os artigos 297, caput, 29 e 71, caput [por 27 (vinte e 
sete) vezes], todos do Código Penal; 

3.3.9 — por 02 (duas) vezes (em continuidade delitiva), 
atuou como intermediária de delitos apontados no subitem 
"3.1.9", nos casos dos candidatos HAROLDO LEAL DE ARAÚJO e 
JUCIELLY CRISTIANE SILVA SOUZA, devendo responder, como 
partícipe, por tais ilícitos penais, condutas que se amoldam ao 
tipo previsto no artigo 304, combinado com os artigos 297, 
caput e § 1°, 29 e 71, caput, do Codex Penal; 

3.3.10 — participou do delito indicado no subitem "3.1.10", 
devendo responder, como participe, por ele, conduta que se 
amolda ao tipo penal capitulado no artigo 299, caput e 
parágrafo único, combinado com o artigo 29, do Estatuto Penal; 

3.3.11 - por 08 (oito) vezes (em continuidade delitiva), 
atuou como intermediária de crimes mencionados no subitem 
"3.1.11", nos casos dos candidatos LUZIA TELIS PINHEIRO DE 
FREITAS, RAFAEL VELOSO DANTAS, ROSALINA ALVES DE MORAES, 
HAROLDO LEAL DE ARAÚJO, JUCIELLY CRISTIANE SILVA SOUZA, LORENA 
HIPÓLITA JORGE PEREIRA, NELSON ANTÔNIO DE ARAÚJO e KELLEN 
CRISTIANE AFONSO, devendo responder, come partícipe, por tais 
ilícitos penais, condutas que se amoldam ao tipo estabelecido 
pelo artigo 313-A, combinado com os artigos 29, 71, caput, e 
327, § 2°, do Codex Penal; e 

3.3.12 — por 19 (dezenove) vezes (em continuidade 
delitiva), atuou como intermediária de delitos especificados no 
subitem "3.1.12", nos casos dos candidatos PEDRO FERREIRA DOS 
SANTOS, DONDE EVELIN FERREIRA DE BRITO, MARIA LUCIENE MARTINS 
DE OLIVEIRA, VANIRA CRISTINA RODRIGUES DE DESSA, SORAYA DE 
ALMEIDA FRANCO, LEANDRO MORAES GONÇALVES, MICHELY FORTUNATO DE 
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OLIVEIRA, EUOLIDES DE SOUSA RIOS, ADILSON NOGUEIRA, FABRÍOIA 
BOMBEIRO DOS SANTOS NOGUEIRA, ELÁ VIA FERREIRA RODRIGUES DOS 
SANTOS, LORENA ALVES SIQUEIRA TAVARES, CRISTINA GARCIA 
RODRIGUES AZEVEDO, LÚCIA LIRA SOHELLE MAGALHÃES, RICARDO DE 
MORAES RAMOS, GUSTAVO SOUZA PORTO, CÉLIA MARIA DE SOUSA LOPES e 
de outros não identificados (indicados por MIGHELY PORTUNATO DE 
OLIVEIRA e ARTHUR DE PAULA E SOUZA), devendo responder, como 
partícipe, por essas infrações penais, condutas que se amoldam 
ao tipo descrito no artigo 304, combinado com os artigos 297, 
oaput e § 1°, 29 e 71, caput, do Código Penal. 

A denúncia foi recebida em 06.02.2012 (fls. 
1564/1566). 

Citadas (Rosa de Fátima: fl. 1612v.; Eunice: fl. 
1614; e Maria do Rosário: fl. 1709), as acusadas constituíram 
defensores nos autos, apresentaram respostas à acusação, rol 
de testemunhas e documentos (Eunice: fls. 1625/1634, 1635 e 
1636/1698; Rosa de Fátima: fls. 1700/1707 e 1722/1723; Maria 
do Rosário: fls. 1711/1715 e 1716). 

Em decisão proferida às fls. 1719/1721, foi 
afastada a hipótese de absolvição sumária das acusadas e 
determinado o prosseguimento do feito com designação de 
audiência para instrução e julgamento. 

Durante a instrução, foram inquiridas as 
testemunhas Rosimériam Machado Fagundes (mídia - fl. 2092), 
Vanderson teres de Ramos, Núbia Shellj Lima de Sousa, Clebson 
Vieira Neres, Ana Célia Vilela Godoi Borges, Andréia Vilela 
Godoi, Eriok Aleksander Rodrigues Santos (mídia — fl. 2235); 
Helida Moura Ribeiro, Noades Ferreira Malta, Marina Pereira 
Brito Miguel, Sandra Rosa Mesquita Bertelí, Miohel Pinheiro 
Ximango, Naira Andrade Rossi Lelis Kurata, Osznira Soares de 
Azevedo (mídia - fl. 2236); Areda Flori Batista  Borges, 
Eduardo Amaral de Sá, Eneyda Berquá Curado Brom (mídia — fl. 
2237); Daniele Ribeiro Rodrigues Jorge (mídia - fl. 2238), 
Fabiane de Assis e Silva (fls. 2198/2199); Yashaku Kimugawa 
Júnior (mídia — fl. 2300) e Lílian Pereira de Almeida 
Lourenço (mídia — fl. 2403), arroladas pela acusação; Mauro 
Rosa Toledo, José Pinto Vieira Júnior, Ilcineide Maria da 
Costa, Elizabeth Guimarães de Sousa Duarte, Felicíssimo José 
de Sena, Anita Garibalde, Itamar Lino de Oliveira, Doriadalva 
Martins de Sá, Maria Betânia de Castro Dias, Sueli Bernardo 
Ferreira de Alencastro e Wandryl de Assis Oliveira (mídia - 
fl. 2238), arroladas pela defesa. 

As acusadas foram interrogadas (mídia - fl. 
2315). 

Foi dispensada a oitiva das testemunhas ausentes: 
Valdison Rodrigues de Rezende e Rafaella Diniz Bueno Correia 
(fl. 2308). 

Na fase para outras diligências, as partes nada 
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requereram (fl. 2309). 

O Ministério Público Federal, em alegações 
finais, requereu a condenação das acusadas, por considerar 
comprovadas a materialidade e autoria dos crimes narrados na 
denúncia (fls. 2413/ 2460). 

A defesa da acusada Maria do Rosário Silva 
apresentou suas últimas alegações às fls. 2471/2512. 
Preliminarmente, alegou: 1) incompetência absoluta da Justiça 
Federal, pois a OAB não seria entidade autárquica federal; 2) 
inexistência de funcionário público e atipicidade das 
condutas narradas na denúncia; 3) nulidade processual por 
ausência de defesa prévia, nos termos do art. 514, CP; 4) 
inexistência 	de 	documentos 	públicos 	tutelados 	e 
inaplicabilidade do §20  do art. 297, CP; 5) que as condutas 
imputadas na denúncia não estavam previstas como crimes, o 
que veio a ocorrer somente com a Lei n. 12.550/2011; 6) os 
depoimentos das testemunhas seriam apenas conjecturas de suas 
próprias percepções da fase investigativa, pois não foi 
apreendida vantagem financeira de nenhuma das acusadas; 7) os 
diálogos interceptados, inclusive reproduzidos em audiência, 
não indicariam a existência de compra e venda de exames da 
OAB; 8) não há prova de pagamento, nem comprovação de que os 
candidatos passaram suas provas a limpo, ou que a acusada 
tivesse inserido dados falsos no sistema informatizado da 
OAB; 9) não haveria diálogo dos candidatos com a acusada 
Maria do Rosário; 10) a testemunha Vanderson afirmou em Juízo 
que estudara o inquérito para prestar seu depoimento, além de 
trazer texto pronto sobre o que deveria depor; 11) as 
perícias realizadas teriam analisado textos transcritos pelos 
agentes federais e não os exames dos candidatos. Teria 
havido, assim, a manipulação das respostas pelos 
investigadores; 12) não haveria indicação nos autos da 
relação de candidatos com os respectivos números de 
inscrição, o que permitiria identificar os autores de cada 
exame periciado; 13) a permissão do uso indiscriminado de 
códigos e doutrinas poderia ter originado a similaridade das 
respostas dos candidatos; 14) o envelope pardo apreendido em 
poder de Maria do Rosário, ou as anotações em sua agenda de 
nomes de candidatos em nada a incriminariam. Somente 
confirmaria que era a responsável pelo Exame da OAB/GO; 15) 
não foram indicadas ligações telefônicas entre Maria do 
Rosário e candidatos; 16) todas as ligações foram apenas 
entre os candidatos e Rosa de Fátima, sendo que esta última 
não conhecia Maria do Rosário; 17) não foi comprovada a união 
estável com os demais acusados para o cometimento do crime; 
18) os dados inseridos por Maria do Rosário no sistema 
informatizado da OAB/GO foram decorrentes de sua regular 
atuação na condição de funcionária da CEEO; 19) toda., as 
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provas colhidas o foram no inquérito policial, o que não 
fundamentaria a condenação. 

Por fim, considerou que o conjunto probatório 
seria frágil e requereu a aplicação do princípio do in dubio 
pro reo. 

Em 	síntese, 	apresentou 	os 	seguintes 
requerimentos: a) o reconhecimento da incompetência da 
Justiça Federal para processar e julgar esta ação penal, com 
a remessa dos autos á Justiça Estadual; b) a declaração de 
nulidade processual, por ausência de apreciação da resposta á 
acusação e também por inobservância ao art. 514, CPP; c) a 
absolvição da imputação do art. 313-A, CP, pois a acusada não 
seria funcionária pública; d) a desclassificação do art. 297 
para o art. 298, CP; e) a absolvição da acusada por ausência 
de provas, nos termos do art. 386, VII, CPP; f) em caso de 
condenação, fosse considerada a boa conduta social da ré, que 
inclusive desempenharia trabalhos beneficentes em favor da 
sociedade. Além disso, trata-se de pessoa idosa e que cuida 
de sua genitora, que conta com mais de 80 anos de idade. 

A defesa de Rosa de Fátima Lima Mesquita, por sua 
vez, apresentou suas últimas alegações às fls. 2519/2535. 
Aduziu que: 1) o processo penal seria nulo, por lastrear-se 
em provas ilícitas, consistentes em interceptações 
telefônicas que se prolongaram de 2004 a 2007; 2) os crimes 
narrados na denúncia seriam da mesma espécie, ensejando a 
aplicação do art. 71, CP; 3) inépcia da denúncia quanto à 
imputação do art. 288, CP, pois a antiga previsão do crime de 
quadrilha ou bando exigia a associação de mais de três 
pessoas e foram denunciadas somente as três acusadas; 4) não 
haveria provas para a condenação de Rosa de Fátima. O valor 
apreendido, no importe aproximado de U$9.000,00 (nove mil 
dólares), já teria sido objeto de decisão nos autos de n° 
12877-60.2012, em trâmite na lia Vara Federal, e não teria 
correlação com os fatos imputados á Rosa de Fátima; 5) não 
foram apreendidas provas do Exame da OAB/GO, nem cartões de 
provas ou qualquer documento similar com as imputações. Além 
disso, nada foi encontrado no computador da acusada Rosa de 
Fátima; 6) as testemunhas teriam indicado apenas que houve 
tentativa de fraudes nos certames da OAB/CO de 2006/2007; 7) 
não houve confirmação em Juízo de que houve pagamento para 
aprovações, sendo que duas testemunhas teriam informado que 
preencheram cheques para pagamentos, mas concluíram que Rosa 
de Fátima "estava blefando"; 8) que não foi realizada perícia 
para confirmar que a voz interceptada era da acusada Rosa de 
Fátima; 9) as provas colhidas não foram repetidas em Juízo; 
10) houve cerceamento do direito de defesa, pois não teriam 
sido disponibilizados os autos da medida cautelar. 
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Requereu: a) o acolhimento da preliminar e a 
extinção do feito; b) assistência Judiciária gratuita, nos 
termos da Lei n. 1.060/50; e c) em caso de condenação, 
requereu a desclassificação dos crimes imputados na denúncia 
para a respectiva forma tentada, nos termos do art. 14, 
inciso II, do CP. 

A defesa de Eunice da Silva Mello apresentou suas 
alegações finais às fls. 2585/2600. Aduziu que: 1) não 
poderia responder por crime cometido por funcionário público, 
pois "jamais desempenhara função, ocupação ou exercício em 
cargo" público; 2) a OAB não seria entidade da Administração 
Indireta da União, tratando-se de um serviço público 
independente, mas não poderia ser aplicado o art. 327 do 
Código Penal; 3) não fora observada a previsão do art. 514 do 
CP; 4) não houve comprovação de que tivesse recebido ou 
embolsado pecúnia para atrair possíveis aliciadores; 5) a 
acusada apenas se comunicou por telefone com alguns 
candidatos sobre recursos administrativos; 6) a ré nunca 
tivera acesso ao interior da OAB/GO e, por isso não poderia 
ser acusada de supressão de documentos públicos, violação de 
sigilo, falsificação e uso de documento público materialmente 
falso, formação de quadrilha e outros ; 7) também não poderia 
ser responsabilizada pelo crime do art. 313-A, CP, pois não 
detinha atribuição de inserir dados nos sistemas 
informatizados da OAB/CO, nem influência sobre quem o 
fizesse; 8) sem as interceptações telefônicas, não haveria 
prova da participação da acusada, mas tal prova violaria 
direitos fundamentais da ré; 9) os agentes federais ouvidos 
em Juízo teriam se valido de texto pronto, por isso não 
guardaria força probante; 10) não poderia haver condenação 
com base apenas em interceptações telefônicas; 11) as 
interceptações não teriam indicado prática de ilícitos pela 
acusada. 

Por fim, requereu: a) decreto de nulidade por 
inobservância do art. 514 do CPP; b) a aplicação do princípio 
do in dubio pro reo e a absolvição, nos termos do art. 386, 
VII, CPP; c) em caso de condenação, que a pena seja aplicada 
no patamar mínimo, com a conversão em restritivas de 
direitos. 

O julgamento foi convertido em diligência para 
que a Secretaria certificasse sobre a digitalização das 
medidas cautelares, abrindo nova oportunidade para 
manifestação das partes (fl. 2610). 

Com vista dos autos, o MPF ratificou suas 
alegações anteriores e apresentou relatórios circunstanciados 
de provas prático-profissionais (fls. 2612 e 2613/2737-)-? 

Eduardo Rijaeiro de Oliveira 
Juiz Federal Substituto 



Seção Judiciária do Estado de Goiás 	 (L. 2810 

5 VARA 
AUTOS N° 5608-67.2012.4.01.3500 

A defesa de Rosa de Fátima se manifestou às fls. 
2740/2743. Alegou que houve nulidade absoluta, pois as 
decisões das medidas cautelares teriam se protraído no tempo, 
em ofensa à Constituição Federal e à Lei n. 9.296/96. 

Reiterou seus memoriais e requereu o acolhimento da arguição 
de incompetência com a remessa dos autos à Justiça Comum. Por 
fim, requereu a absolvição e os benefícios da Justiça 
gratuita. 

É o relatório. Decido. 

1. Preliminares 

1.1 - Competência da Justiça Federal 

O excelso Supremo Tribunal Federal, na ADI n° 
3026/DF, destacou a natureza jurídica sui qeneris 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, § I-
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 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 
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 especiaLaMo para 
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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 advogados, 
que exercem função constitucionalmente nritri1s,Ldn 

medida em 

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 órgãos de 
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 autónoma 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 

Por óbvio, não afastou a relevância pública dos 
serviços prestados, nem enfrentou a questão da competência 
jurisdicional para apreciar supostos crimes cometidos no 

das 

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. 
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Nesse sentido é a recente jurisprudência da 2° 
Seção do c. STJ, que, após o julgamento da ADI no 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 
Federal para o julgamento das causas em que se-iam 
parte a 01W ou órgão a ela vinculado. 

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

3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

(AgRg no CC 119.091/5p, 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, 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 01W é da Justiça 
Federal (v.g CC 33.198, Rel. Mm. FELIX FISCRER, DJU 
de 25/03/2002). 

- Ordem concedida para anular o processo ab initio. 
(HC 25.786/Sp, Rei. Ministro JORGE SCARTEzzINI, 

QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2003, DJ 19/12/2003, 
p. 517)" Grifos acrescentados 
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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. 20  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." 

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 sui 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 
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serviço público sul generis e relevante, legalmente atribuído 
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, mutatís 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 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 
HONORÍFICO. MUNUS PÚBLICO. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. 
AUSÊNCIA DE PODER DECISÓRIO. PARECER OPINATIVO. 
COMPATIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO 
AO ART. 	535 DO CPC - NÃO-COMPROVAÇÃ0.[ ... J7. 
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 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 vínculação 
com o Estado é sempre transitória e a título de 
colaboração cívica, sem caráter empregatício. A Lei 
9.608, de 10.02.1998, 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 
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serviço não gera vínculo empregaticio, 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 á ana nsca.c nnntnc ee, 
ec.jLu.paraaos a runclonarios pub.Lacos quanto aos crimes 
relacionados com o exercício da função, nos expressos 
termos 	do art. 	327 	do CP. " 	(in "Direito 
Administrativo Brasileiro, 28a 	Edição, Editora 
Malheiros, página 	79) (grifou-se)[-]     (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 sul generis 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 CRFB/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 
equiparada a um funcionário público para efeitos penais. 

1.3 - Da alegação de nulidades e inobservância do 
art. 514 do CPP 

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

Conforme certificado à fl. 2611, os autos das 
medidas cautelares foram digitalizados, sendo oportunizada a 
obtenção de cópias e a manifestação das partes. Portanto, não 
há que se falar em nulidade ou cerceamento do direito à ampla 
defesa. 

As interceptações telefônicas não constituem 
provas ilícitas, porquanto obtidas com autorização judicial, 
através de prévias decisões que fundamentaram a necessidade 
da prorrogação das investigações e autorizaram tais provas 
cautelares de contraditório diferido (autos n° 
2006.35.00.021017-2). 
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A acusada Rosa de Fátima negou que fosse dela a 

voz gravada durante as interceptações. Contudo, não 
apresentou versão crivei, já que o terminal telefônico a ela 

pertencia. Desse modo, apresentou-se desnecessária a 

realização de perícia para confirmar que a voz interceptada 
era dela. 

Diante da informação de que Maria do Rosário já 
fora destituída da função que exercia na Comissão de Exame da 
OAB/CO, não seria mais necessária a notificação prevista no 
art. 514, CPP. Quanto aos demais réus, não exerciam funções 
públicas. 

Nesse sentido, destaco recentes julgados que, ao 
enfrentar o tema, fixaram entendimento da necessidade de 
demonstração do prejuízo para o reconhecimento de nulidade e 

de que o acusado não detém o direito à defesa preliminar, 
caso não exerça mais uma função pública. Confira: 

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM 
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE 
POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 514 DO CPP. AUSÊNCIA DE 
PREJUÍZO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. 
Compete ao Relator o julgamento de pedidos contrários 
à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal 
(art. 38 da Lei n° 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 
312, ambos do RI/STF). 2. Muito embora o Supremo 
Tribunal Federal tenha fixado o entendimento de que a 
existência de inquérito policial não é causa para a 
dispensa da defesa referida no art. 514 do Código de 
Processo Penal, a Corte tem rejf-arnrinc 

a necessidade de demonstracão do 
fr#c.i..j aciãaao para o aco.Lnamento da aleg-açâc 

de nulidade da ação penal. Precedentes. 3. No caso, c 
recorrente, policial civil condenado pelo delito de 
concussão, afirma que a supressão da fase do art. 514 
do Código de Processo Penal inviabilizou a 
demonstração de que ele não estaria no local dos 
fatos delitivos. 4. A simples alegação de que a 
defesa poderia ter suscitado, já nesta primeira 
oportunidade, questão de fato relativa à dinâmica do 
delito, por si só, não satisfaz o requisito legal 
(art. 563 do CPP) para o reconhecimento da nulidade 
invocada. Seja porque questões de fato podem ser 
submetidas ao Juízo e demonstradas durante a 
instrução criminal, seja porque, conforme já decidido 
pelo Supremo Tribunal Federal, "a superveníência de 
sentença condenatória, que denota a viabilidade da 
ação penal, prejudica a preliminar de nulidade 
processual por falta de defesa prévia à denúncía" (HC 
89.517/RJ, Rei. 	Min. 	Cezar Peluso) . 	S. 	Agravo 
regimental 	a 	que 	se 	nega 	provimento. 
(RHC 121094 AgR, Relator(a): Mm. ROBERTO BAROSO, 
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Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 12-09-2014 PUBLIC 15-09-
2014) . " Grifos acrescentados 

"PROCESSUAL PENAL. EX-PREFEITO. NOTIFICAÇÃO PARA 
RESPOSTA ESCRITA. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO DO 
RECURSO. 1. A notificacão prévia tara resnnsta 
escrita, prevista no art. 514 do Código de Processo 
Penal, não se aplica ao ex-servidor público, ai 
incluído também o ex-prefeito municipal (art. 2 0, 1 - 
Decreto-lei 201167), pois a sua ratio consiste em 
evitar que o servidor ou o prefeito, no exercício do 
cargo, sejam temerariamente processados, em 
detrimento do desempenho da sua atividade. 2. 
Provimento do recurso em sentido estrito. (RSE 
0002976-26.2007.4.01.3700/MA, 	Rei. 	DESEMBARGADOR 
FEDERAL OLINDO MENEZES, Rei. Conv. JUIZ FEDERAL 
MARCUS VINÍCIUS REIS BASTOS (CONV.), QUARTA TURMA, e-
DJFI p.653 de 10/09/2015)." Grifos acrescentados 

Dessa forma, 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 nullíte sans grief, segundo o qual não se 
declara nulidade no caso em que inexista prejuízo para a 
apuração da verdade substancial da causa. 

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

Por fim, ressalto 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 notificação preambular. 

Afastadas as preliminares, passo à análise das 
provas. 

2. Do mérito 

Do crime do art. 288, CP 

As acusadas foram denunciadas pela prática do 
crime de formação de quadrilha, previsto no art. 288 do 
Código Penal, verbis: 

"Art. 288. Associarem-se mais de três pessoas, em 
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quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos."  

Conforme previsão anterior à Lei n. 12.850/2013, 
o crime de formação de quadrilha ou bando restava configurado 
quando mais de três pessoas se uniam para o fim de cometer 
crimes. Subsiste, ainda que o grupo não pratique delitos, 
importando apenas a finalidade da associação. 

Exigia-se a associação de, pelo menos, quatro 
pessoas para a prática de crimes e que esse vínculo 
associativo fosse estável e permanente. Trata-se de crime 
autônomo, sendo irrelevante que um dos membros não tenha 
participação direta no evento. 

Em síntese, os requisitos para a configuração do 
delito de quadrilha ou bando eram os seguintes: a) concurso 
necessário de no mínimo 4 (quatro) pessoas; b) objetivo 
precípuo de práticas delitivas; c) exigência de estabilidade 
e permanência da associação criminosa.1  

Demais imputações 

Quanto aos demais crimes imputados, verifico que 
as condutas narradas na denúncia, apesar de capituladas pelo 
MPF como sendo de concurso dos crimes de violação de sigilo 
funcional (art. 325, CP), supressão de documentos públicos 
(art. 305, CP), 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 do art. 317, §1°, do Código Penal. 

Isso porque, o uso de documentos falsos (provas 
refeitas, "passadas a limpo"), a antecipação de questões das 
provas (violação de sigilo), a supressão de provas/cartões 
respostas (supressão de documentos públicos) e a inserção de 
dados falsos 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 das fraudes (aprovação dos candidatos) em detrimento 
do procedimento regular, ou seja, com infração do dever 
funcional da primeira acusada. 

Portanto, pesa contra as acusadas a denúncia da 
prática de vários crimes de corrupção passiva. Verbis: 

"Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 

1 
 Neste caso, foi considerada a previsão anterior à alteração promovida pela Lei 
n. 12.850/2013, que reduziu a quantidade para três ou mais pessoas e entrou em 
vigor somente em 20.09.2013. 
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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 
multa. 

§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[... 11' Grifos 
acrescentados 

O núcleo do tipo consiste em solicitar (pedir), 
receber (obter) ou aceitar (anuência à proposta) promessa de 
vantagem indevida, em virtude de função pública exercida pelo 
agente. 

O elemento subjetivo do tipo é o dolo, ou seja, a 
vontade livre e consciente de solicitar, receber ou aceitar 
promessa de vantagem indevida, em razão da função pública, 
para si ou para outrem. 

Consuma-se o delito de corrupção passiva no 
momento em que o funcionário solicita, por si mesmo ou por 
outrem, recebe ou aceita promessa de vantagem indevida, 
independentemente da produção de resultado naturalístico. 

Sobre a natureza formal do crime de corrupção 
passiva, trago à colação o seguinte acórdão do e. TRF l 
Região, verbis; 

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO 
ESTRITO. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA. 
CORRUPÇÃO PASSIVA. CRIMES FORMAIS. DISPENSA DO 
RESULTADO NATUPJ±STICO 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 
naturalístico, 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 vantaem" (art. 332 — Cl'); de 
"solicitar ou receber (. . .) vantagem indevia, ou 
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aceitar promessa de vantagem" (art. 317 — CD); e de 
"oferecer ou prometer vantagem indevida (art. 333 
CD). 4. Omissis S. Omissis 6. Omissis 7. 
Desprovimento do recurso em sentido estrito. 

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

Na hipótese vertente, as provas colhidas 
demonstraram que as acusadas Rosa de Fátima, Maria do Rosário 
e Eunice associaram-se entre elas e mais outras pessoas: 
Estevão Magalhães Zakhia, Euciídes de Sousa Rios, José Rosa 
Júnior, Marcelo Monteiro Guimarães e Tadeu Barbalho André, de 
forma permanente, para a prática de crimes de corrupção 
passiva nos certames para seleção da OAB/GO no final de 2006 
e inicio do ano de 2007. 

Também foi comprovada a atuação deliberada das 
acusadas, por mais de cinquenta vezes, para a solicitação de 
vantagens indevidas a diversos candidatos, com violação de 
dever funcional de Maria do Rosário, oferecendo em troca c 
favorecimento com vistas à aprovação fraudulenta nos Exames 
de Ordem da OAB/GO. 

Perante a autoridade policial, Maria do Rosário 
Silva não apresentou confissão das imputações, mas 
acrescentou as seguintes informações: 

no mês de fevereiro de 2007, o indivíduo de 
nome CLAUSMIR ZALVETTI JACOMINI 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 ELADIO e então a interroganda ligou para CLAUSMIR e o orientou 
a fazer novas razões do recurso para ser encaminhado a 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 ELADIO ou MIGUEL 
CANÇADO, nem tampouco para a própria interroganda[...]" (Trecho do 
depoimento prestado por Maria do Rosário Silva à autoridade 
policial - fls. 82/85). 

Rosa de Fátima, por sua vez, apresentou confissão 
parcial dos fatos à autoridade policial: 

"[ ... ]QUE é verdadeira a acusação da interrogada ser 
integrante da quadrilha que frauda o exame de ordem da oas/go;  QUE 
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a interrogada costumava ser procurada por candidatos do referido 
exame para que a mesma providenciasse as respectivas aprovações, 
desta feita a interrogada cobrava de R$3.500,00 a R$5.000,00 (três 
mil e quinhentos reais a cinco mil reais) pela aprovação em cada 
uma das fases do exame de ordem; QUE uma vez acertado com o 
candidato repassava seu nome e CPF para as seguintes pessoas: 
ESTEVÃO (estudante de direito da faculdade universo, o qual 
repassaria os dados para o advogado PEDRO PAULO MEDEIROS) e EUNICE 
DA SILVA MELO (Advogada que repassava tais informações á MARIA DO 
ROSÁRIO e a PEDRO PAULO); QUE os nomes dos candidatos interessados 
em fraudar o exame de ordem que eram encaminhados a EUNICE a 
interrogada também recebia dessas pessoas os respectivos valores e 
também repassava àquela; QUE EUNICE por sua vez, dividia os 
valores recebidos com PEDRO PAULO e MARIA DO ROSÁRIO, não sabendo 
informar a interrogada qual o percentual de cada um; QUE foi 
informada por ESTEVÃO que PEDRO PAULO havia autorizado a 
interrogada a formar "Pacotes para a fraude", constituindo em 
grupos de no mínimo dez pessoas que teriam aprovação garantida em 
ambas as fases ao custo de R$3.500,00 e R$4.000,00 (três mil e 
quinhentos reais e quatro mil reais) ; QUE a interrogada nunca teve 
acesso a gabaritos ou provas, sendo que apenas passava os nomes 
dos candidatos interessados conforme mencionado acima, e PEDRO 
PAULO era quem, dentro da OAB/GO alterava o que era necessário 
para garantir a aprovação dos mesmos; QUE a interrogada não 
possuía aliciadores contratados, era indicada normalmente por 
candidatos que já haviam sido beneficiados com as fraudes; QUE 
desde quando estava cursando a faculdade 2000/2005 tinha 
conhecimento de que havia um esquema pra fraudar o exame de ordem, 
sendo que passou a integrar o referido esquema para o exame de 
agosto de 2006; QUE também participou das fraudes de dezembro do 
ano passado e a atual cuja segunda fase seria na data de amanhã; 
QUE sua inscrição na OAB/CO efetivada no ano passado foi 
conseguida por mérito próprio e não pela fraude ora 
ínvestiqada;[ ... 1 QUE não sabe precisar como se dá a fraude em 
cada uma das fases do exame, uma vez que sua participação se dá da 
mesma forma, ou seja, apenas repassa os nomes, CPF's e dinheiro as 
pessoas acima mencionadas, não sabendo como as mesmas fazem para 
fraudar o exame; QUE quando a interrogada é procurada por 
candidatos buscando a sua intermediação para o deferimento de 
recursos dos exames de ordem, a mesma encaminha-os para a Advogada 
EUNICE DA SILVA MELO, encarregada de elaborar o recurso; QUE não 
sabe informar a existência ou não de esquema no tocante a 
aprovação por meio de recurso;[... ] QUE foi  informada por ESTEVÃO 
e EUNICE que os candidatos no atual exame de ordem deveriam marcar 
somente 50% das questões; [. .1 que conhece de nome a servidora 
MARIA DO ROSÁRIO que também estaria envolvida nas fraudes, mas 
que, contudo, não sabe qual a função da mesma; [ ... 1 QUE recebia 
R$1.000,00 (um mil reais) por cada candidato que aprovado mediante 
fraude; QUE a maioria dos candidatos pagavam antecipadamente, e os 
demais pagavam após a aprovação e alguns deles recebiam a 
aprovação fraudada a título gratuito; QUE indicou cerca de trinta 
pessoas para a fraude da OAB/CO; [,..]QUE não tem como precisar o 
montante de dinheiro movimentado em cada exame de ordem e nem como 
o mesmo era repartido; QUE é do seu conhecimento que as ressoas 
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chamadas JUNIOR, ALEXANDRE e GUILHERMINA também participariam do 
esquema atuando de forma semelhante a sua; QUE questionada se esse 
JUNIOR seria JOSÉ ROSA JUNIOR, a interrogada não sabe precisar; 
QUE questionada sobre o montante de dinheiro que conseguiu juntar 
com estas fraudes, a interrogada respondeu que guardou apenas o 
que foi apreendido no dia de hoje, ou seja, R$9.000,00 (nove mil 
reais), sendo que o restante do dinheiro por ela recebido foi 
utilizado com suas despesas pessoais; QUE o veículo CROSSFOX 
2006/2006, apreendido nesta data, placa NGT-8460, não adquirido 
com o dinheiro da fraude, esclarece ainda que o referido veículo 
pertence a GIUL.TANA DA S. MELO que o empresta esporadicamente a 
interrogada; QUE com relação a EUNICE DA SILVA MELO não sabe 
informar quanto a mesma recebia por cada fraude; QUE também não 
sabe precisar quantos candidatos EUNICE beneficiou por meio da 
fraude acreditando que assim como a interrogada, EUNICE tinha 
outras pessoas que lhe repassavam os candidatos interessados no 
esquema; QUE é amiga íntima de EUNICE, mas mesmo assim não sabe 
informar o que a mesma adquiriu com o dinheiro que conseguiu com a 
atividade criminosa; [ ... 1 QUE não sabe precisar quanto de 
dinheiro já repassou para EUNICE, esclarecendo que nunca dividiu 
nenhum numerário com MARIA DO ROSÁRIO ou qualquer outro membro da 
OAB/Go[ ... ]" (Trecho do interrogatório prestado por Rosa de Fátima 
Lima Mesquita à autoridade policial — fis. 112/116). 

Perante este Juízo, as acusadas negaram qualquer 
participação para os crimes imputados (mídia - fl. 2315). 

Durante seu interrogatório, Rosa de Fátima 
confirmou que não conhecia Maria do Rosário e que conhecia 
somente a Eunice; sabia que ela fazia Recursos; dos vários 
nomes listados na denúncia, muitos não conhece e nunca ouviu 
falar; possui inscrição na OAB/GO, mas que está suspensa por 
falta de dinheiro para pagar a anuidade; ouvia dizer, na 
Faculdade, que existia venda de aprovação no Exame da OAB; 
conhecia Eunice da Faculdade; na época indicada na denúncia, 
teria tido vários contatos com Eunice, mas somente indicando 
pessoas interessadas em fazer Recursos; não tratava de 
valores com os interessados, apenas os repassava para Eunice. 
Negou qualquer participação nas fraudes indicadas pelo MPF na 
denúncia; afirmou que o único negócio que tinha feito com a 
Eunice foi a venda de um veículo Pálio; confirmou ser a 
proprietária do celular de n°  9979-7478; negou ter feito 
algum negócio com as pessoas indicadas na denúncia; que as 
anotações que foram apreendidas na sua casa, com nomes de 
várias pessoas, eram relativas a vendas que realizava de 
"colchas" e roupas"; desconhece que as pessoas indicadas nas 
anotações eram candidatos ao Exame da OAB/GO; negou que a voz 
que aparece no áudio de n° 2306802 fosse sua; conheceu o Sr. 
Estêvão Magalhães Zakhia; conheceu o Sr. Euclides de Sousa 
Rios na campanha para Vereador do Sr. Leandro Sena; conheceu 
o Sr. Tadeu Barbalho André, pois ele trabalhava com serviços 
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de informática no computador da casa da ré; conheceu o Sr. 
Marcelo Monteiro Guimarães, que foi assassinado. Tinha 
negócios com ele, pois ele era amigo do esposo da ré. Ele 
tinha fazenda próxima da fazenda do esposo da ré; conhece a 
Sra. Eneyda Barbalho, pois ela é a mãe do Tadeu Barbalho; 
negou também ser a detentora da voz que aparece no áudio de 
no  2332743; negou ter feito captação de clientes para Eunice 
nos anos de 2006 e 2007, somente teria indicado interessados 
em recursos administrativos; não conhecera nenhum dirigente 
ou funcionário da OAB/GO; confirmou que tinha o telefone da 
corre Eunice e que indicava as pessoas para que a procurassem 
em casa; informou que, algumas vezes esteve na casa da 
Eunice, inclusive para levar pessoas interessadas em 
recursos; dizia para as pessoas levarem suas provas para a 
Eunice para que fizessem seus recursos; informou que vendera 
seu carro para a Eunice; que Eunice nunca citou o nome de 
Maria do Rosário ou de qualquer funcionário da OAB (mídia - 
fl. 2315). 

Eunice da Silva Mello também negou, em Juízo, que 
tivesse qualquer participação para as fraudes realizadas nos 
Exames da OAB/GO. Asseverou que "em momento algum eu vendi 
prova; em momento algum eu entrei dentro de OAB pra pegar 
prova com Maria do Rosário pra sair vendendo; que sempre 
recebia muitos colegas em casa para estudar; que sempre fez 
muitos recursos para candidatos nos Exames da OAB/GO; os 
contatos que mantinha com candidatos eram por conta dos 
recursos; a depender da "cara" do candidato é que estabelecia 
o valor que cobrava pelo serviço; conhece a Maria do Rosário, 
mas não teve ligação de amizade com ela; foi indicada para 
ser fiscal no Exame da OAB; ia até à casa de Maria do Rosário 
para buscar sapatos que vendia; seu envolvimento foi apenas 
por ter feito os recursos para os candidatos; disse que, por 
não gravar números de telefones, não poderia confirmar se lhe 
pertenciam os números indicados pelo MPF; Júnior teria lhe 
passado urna porção de nomes para fazer recursos, mas que nem 
chegou a fazer os recursos; que não conhece Estêvão, 
Euclides, Marcelo nem Tadeu Barbalho; que a lista de 
candidatos apreendida em sua casa seria exatamente dos 
candidatos que buscavam por seus serviços de advogada para 
fazer recursos; após ouvir o áudio de n°  2324197, Eunice 
negou que tivesse negociado a aprovação de algum candidato 
com José Rosa Júnior; que não negociou recurso no valor de 
R$15.000,00, nem vendeu prova; que não se lembra que conversa 
foi essa; sobre o áudio de n°  25000501, afirmou que foi urna 
conversa que teve com a Maria do Rosário; que alguns alunos 
foram ao Axioma e receberam uma prova idêntica à que fora 
aplicada no Exame da OAB/GO; supõe que as provas iguais foram 
por conta dessa prova que copiaram; que não sabe explicar por 
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que os candidatos fizeram a prova igual; que não sabe dizer 
por que Maria do Rosário disse, numa parte, que era perigoso 
prejudicar Eunice; disse que os candidatos relacionados às 
provas iguais estudavam na casa dela (Eunice) e que talvez 
tenha sido por isso o receio manifestado por Maria do 
Rosário; sobre o áudio de n°  2522987, Eunice disse que não 
se recorda do que falavam; que não tem ideia de quantos 
recursos a Rosa pediu pra ela fazer, mas que foram muitos; 
que desde o ano de 2005, eram permitidas consultas a livros 
de doutrinas, de forma indiscriminada; que Maria do Rosário, 
junto com Dr. Eládio, era pessoa importante, que coordenava 
os Exames da OAB/GO; que fazia os recursos, mas quem os 
assinava eram os próprios candidatos, que os buscavam em sua 
residência; que não era Eunice quem protocolizava os recursos 
na OAB/GO; que Maria do Rosário era muito pobrezinha; que 
Maria do Rosário morava no Setor Garavelo, num barracão de 
três cômodos; que Eunice pegava vários pares de sapatos com a 
Maria do Rosário, que os trazia de Franca/SP (mídia - fl. 
2315). 

A acusada Maria do Rosário, do mesmo modo, negou 
a prática dos fatos imputados na denúncia. Informou a este 
Juízo que foi Secretária da Comissão de Exame da OAB por uns 
quinze anos; que conhece a Eunice, pois ela era fiscal nos 
certames e que "trabalhava conosco lá"; Eunice começou a 
trabalhar como fiscal em 2006; que não conhecia a acusada 
Rosa de Fátima; que vendia calçados para Eunice, para ajudá-
la; que os calçados eram trazidos por Eunice de Franca/SP; 
que somente foi uma vez na casa de Eunice, somente na porta; 
que Eunice ia muito na casa de Maria do Rosário para receber 
o dinheiro dos calçados e também para levar e buscar os 
calçados; que vendia os sapatos para ajudar Eunice, mas que 
não recebia nada por isso; que Eunice ligava muito para saber 
as notas dos candidatos; que jamais indicou Eunice ou algum 
advogado para fazer recursos; que nunca ajudou ninguém a 
passar no Exame de Ordem; que nunca vendeu ou forneceu provas 
dos certames; que de todas as pessoas relacionadas na 
denúncia só conhece a Eunice; Eunice era quem trazia os 
calçados de Franca para vender aqui; que Eunice vendeu vários 
calçados na OAB/GO; que Eunice ia muito à casa dela para 
levar e trocar calçados; questionada sobre os números de 
telefones, disse que não se recordava sequer do número que 
lhe pertencia à época; sobre o áudio de n°  2408315, disse que 
Eunice queria saber qual seria a peça, mas que Maria do 
Rosário ficava dizendo que somente "amanhã", para enrolá-la e 
não dizer; que no dia seguinte estaria na gráfica e de lá 
sairia muito tarde; que nunca deu prova pra ninguém; Eunice 
dizia pra ela que precisava saber da peça para preparar os 
recursos depois da prova; sobre o áudio de n°  2500501, disse 
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três candidatos fizeram as provas idênticas, mas 
a peça prática; eram pessoas que tiveram recursos feitos por 
Eunice na prova objetiva; que foi o Dr. Eládio quem 
identificou que havia as três provas iguais; que as provas 
eram guardadas em malotes lacrados, os quais só eram abertos 
na Comissão; que as provas eram conferidas e lacradas para 
entrega aos examinadores; que toda a equipe levava os malotes 
lacrados, que eram guardados na sala do Dr. Eládio, em 
armários na sede da OAB/GO no domingo à tarde; os malotes 
eram abertos no dia seguinte, separados por área e lacrados 
novamente em caixas para cada examinador; que os lacres 
ficavam na Secretaria; que verificavam se havia provas 
identificadas, provas com números, que eram carimbadas e 
separadas à disposição da Comissão; toda a separacão era 
feita na segunda-feira; que todos os integrantes da Comissão 
tinham a chave da sala do Dr. Eládio, mas do armário somente 
a acusada Maria do Rosário e Osmira; prosseguindo com o áudio 
n°  2500501, informou que ao dizer que os candidatos eram 
ignorantes por terem feito as provas iguais e que não teria 
como ajudá-los, quis dizer que foram ajudados com recursos 
providos na primeira fase; negou que tivesse trabalhado para 
favorecer os candidatos; sobre o áudio n°  2522987, negou que 
se referisse a dinheiro de compra de aprovação, mas apenas de 
venda de calçados (a Fabiane é que não conseguiu; mas disse 
não dá mais pra tirar. . . ; Maria do Rosário não conseguiu 
explicar a contento; MPF: "essa conversa foi no dia 
20.01.2007"); sobre a apreensão realizada na residência, 
disse que recebera um envelope amarelo lacrado, que estava na 
caixa dos Correios, mas antes que pudesse abrir a Polícia 
Federal o apreendeu. Não sabe do que se trata. MPF: havia 
listas de candidatos? Ré: [...]"que eu saiba não. Na minha 
casa não tinha nada disso. . . "; as questões eram elaboradas 
pelos examinadores, que entregavam para Maria do Rosário e 
outros funcionários da Comissão, sendo que Maria do Rosário, 
Osmira ou o Dr. Eládio levavam para a gráfica e lá ficavam 
até a conclusão dos trabalhos; Maria do Rosário assinava os 
resultados juntamente com o Dr. Eládio; negou que tivesse 
algum cartão resposta adulterado; que ocorria de ter cartão 
resposta que wa máquina não lia e nós fazíamos a correção 
manual, manuscrito, mas alterados e trocados isso não existia 
na Comissão"; que não sabe dizer se houve vazamento de provas 
no Curso Axioma; que Eunice ia muito lá na Comissão de Exame 
da OAB: "ela era muito prestativa, às vezes ela perguntava: 
vocês não estão precisando de ajuda? Vocês não querem que eu 
faça alguma coisa pra ajudar vocês? Vocês estão numa 
correria." Então era isso, ela ia lá, mas a gente nunca 
precisou da ajuda dela lá."; que Eunice vendia sapatos para 
os funcionários da OAB/GO; afirmou que ocorria de candidatos 
passarem a limpo suas provas apenas para corricrir detalhes 
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insignificantes (mídia — fl. 2315). 

Em que pese a negativa apresentada pelas 
acusadas, prepondera em seu desfavor os seguintes elementos 
de informação, corroborados pelas provas colhidas, sejam 
documentais (provas apreendidas pela Polícia Federal um dia 
antes da realização da prova escrita); pelos testemunhos 
prestados em Juízo; e, principalmente, pelos diálogos 
interceptados cautelarmente. 

A candidata Lúcia Lira Schelle foi ouvida na fase 
extrajudicial, quando forneceu detalhes da fraude para obter 
sua própria aprovação no exame da OAB/CO. Confirmou que a 
fraude na primeira fase do Exame se deu com a substituição de 
seu cartão-resposta por outro. Veja: 

.]QUE: ouviu de colegas no cursinho que havia uma 
forma de comprar a prova do Exame de Ordem da OAB/CO 
antecipadamente, a fim de tomar conhecimento prévio de suas 
questões e ser aprovada; QUE: alguém que não sabe precisar lhe 
passou o número de um telefone celular da pessoa responsável por 
tal fraude; QUE: na primeira vez em que telefonou para o número 
citado, a mulher que atendeu se identificou como "COA", marcando 
um encontro com a depoente na praça da Nova Suíça; QUE: antes do 
encontro ser efetivado, "CIDA" disse que na verdade se chamava 
"ROSA"; QUE: no encontro, "ROSA" disse que a aprovação na primeira 
fase custaria R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e outros 
R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) par a aprovação na 
segunda fase do Exame; QUE: entregou a totalidade do pagamento - 
R$7.000,00 (sete mil reais) - a "ROSA", em dinheiro, e se 
inscreveu no Exame de Ordem da OAB/GO de dezembro de 2006; QUE: 
fez a prova da primeira fase normalmente, sendo que depois o seu 
carrão-resposta roi trocado por outro com o gabarito preenchido de 
forma que possibilitasse sua aprovação; QUE: "ROSA" lhe disse que 
a segunda fase do Exame deveria ser feita normalmente, da forma 
que entendesse correta, pois seriam assim consideradas; QUE: 
quando foi publicada a lista de aprovados, seu nome não constava 
ali, motivo pelo qual telefonou para "ROSA" e lhe perguntou o que 
havia ocorrido, ao que a mesma disse ter havido um nrnh1nt 
impossibilitou sua aprovação, mas que seria sanado no próximo 
exame, de março de 2007; QUE: a depoente disse a "ROSA" que seria 
melhor devolver o dinheiro, ao que "ROSA" respondeu que precisava 
falar "com a pessoa", como sendo o indivíduo dentro da OAB 
responsável pelo "esquema"; QUE: acabou não pegando seu dinheiro 
de_ volta [ ... ]" (Trecho das declarações prestadas por Lúcia Lira 
Schelle à Polícia Federal - fls. 123/125). 

Outra candidata, Mariángela Alves de Melo, foi 
ouvida na Polícia Federal, quando informou os detalhes das 
fraudes empreendidas pelas acusadas ROSA DE FÁTIMA e EUNICE, 
além de WALTER LOMBARDE, PAULINELLY e MARCELO MONTEIRO: 
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a depoente em dezembro de 2006 em conversa 
com seus colegas de faculdade WALTER LOMBARDE e PAULINELLY 
CARNEIRO comentaram com a depoente se não comprassem a prova da 
OAB não passariam no exame, somente comprando a prova; QUE a 
depoente achou estranho essa afirmação, mas resolveu comprar a 
prova de dezembro de 2006, pagando pela mesma a importância de 
R$10.000,00 (dez mil reais); QUE o dinheiro em espécie foi 
entregue à pessoa de WALTER LOMBARDE, telefone 9293-9380, o qual 
ficou responsável pela garantia de aprovação da depoente; QUE a 
depoente não sabe informar quem era o contato de WALTER LOMBARDE 
junto a Comissão de Seleção da OAB/GO; QUE a depoente fez a prova 
testâo", sendo aprovada no testão e reprovada na segunda fase; 
QUE em razão disso a depoente procurou novamente a pessoa de 
WALTER solicitando deste que lhe devolvesse o dinheiro; QUE nessa 
oportunidade WALTER disse a depoente que quem estava com o 
dinheiro dela era a pessoa de MARCELO MONTEIRO, então aluno da 
UNIVERSO, 9904-5681, sendo o responsável pela arrecadação e 
garantia de aprovação do exame; QUE a depoente então ligou para 
MARCELO, sendo informada por este que a depoente quisesse o seu 
dinheiro de volta ele o devolveria, mas que ela dificilmente 
passaria no exame da ordem, posto que este é muito difícil; QUE 
MARCELO então prometeu que ela passaria então nesta prova de março 
de 2007; QUE a depoente fez a primeira fase, tendo passado; QUE a 
depoente esclarece que recebeu o gabarito da prova, da primeira 
fase, em sala, durante a sua realização, pela fiscal EUNICE; QUE a 
depoente esclarece que o gabarito da primeira fase, estava com 90 
questões respondidas, sendo o restante, em número de 10, para que 
a própria depoente respondesse; QUE a depoente esclarece que antes 
da realização da prova, contatou a pessoa de ROSA, moradora ao 
lado do curso do professor Damásio, localizada no Setor Bueno, a 
qual havia falado para a depoente, juntamente com as pessoas de 
RAIMUNDO JUNIOR (8418-7930) e PAULINELLY CARNEIRO que era para que 
eles marcassem apenas 50% da prova e o restante eles dariam um 
jeito de marcar; QUE a depoente esclarece que no concurso de 2006, 
apenas WALTER passou, sendo reprovada a depoente, RAIMUNDO JÚNIOR 
e PAULINELLY;[. ..] QUE nessa primeira fase, em março de 2007, 
foram aprovados a depoente, RAIMUNDO JUNIOR e PAULINELLY; QUE para 
a segunda fase, a depoente pegou com a pessoa de MARCELO, no dia 
de ontem, a prova discursiva com seis questões, em um posto de 
combustível desativado, na rua 87, st sul, próximo à faculdade 
UNIVERSO; QUE cuja(sic)prova foi entregue espontaneamente pela 
depoente a autoridade no momento do cumprimento do mandado de 
busca e apreensão em sua residência[...]" (Trecho do testemunho 
prestado por Marlângela Alves de Melo à Polícia Federal — fls. 
126/129) 

Conforme Auto de reconhecimento de pessoa, 
Mariângeia reconheceu, em sede policial, as pessoas de EUNICE 
e ROSA DE FÁTIMA (fl. 130). 

Os depoimentos e autos de reconhecimento 
realizados na fase extrajudicial também indicaram a 
associação permanente das acusadas, juntamente com outros 
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corréus, para a prática das fraudes nos Exames da OAB/GO. 
Além disso, os autos de busca e apreensão demonstraram que 
alguns candidatos estavam na posse de questões da prova da 
segunda fase, que seria aplicada somente no dia seguinte, o 
que corrobora os testemunhos ora destacados (fls. 131/133; 
134 e 136; 137/138; 139/141 e 142; 143/145 e 146; 161/162; 
163 e 164/165; 167/168; 188/190; 192/195). 

O depoimento de José Rosa Júnior à Polícia 
Federal também trouxe detalhes da atuação do grupo: 

]QUE, mostrados ao reinquirido os áudios nos. 
2318818, 2325856, 2326462, 2305319, 3099639, 2320753 e 2323064, 
disse que reconhece como sendo sua voz uma dos interlocutores; 
QUE, no segundo semestre do ano de 2006, corria boato entre os 
estudantes do Cursinho preparatório para concursos Axioma, que a 
aprovação no Exame de Ordem da OAB/GO poderia se dar por meio de 
pagamento; QUE, naquela época conheceu ROSA DE FÁTIMA LIMA 
MESQUITA, a qual pediu ao reinquirido que agenciasse candidatos 
para a aprovação no Exame de Ordem da OAB/GO mediante pagamento de 
R$10.000,00 (dez mil reais) referentes a duas fases; QUE chegou a 
indicar alguns candidatos para ROSA, tanto no concurso do mês de 
DEZEMBRO/2006 como no mês de ABRIL/2007 ou MAIO/2007, porém nada 
recebeu pelas suas indicações; QUE, passava os nomes para ROSA, a 
qual recebia dos candidatos, porém não sabe para quem ROSA passava 
os nomes dos candidatos e o dinheiro[.. .]QUE, com relação as 
conversas que teve com EVANGEVALDO e com EBRAIM, que estão 
gravadas nos áudios antes mencionados, tem a dizer que ambos 
sabiam que o reinquirido havia indicado algumas pessoas para ROSA, 
a fim de conseguir a aprovação no Exame de Ordem da OAB/GO 
mediante pagamento, porém não tiveram nenhuma participação[ . . . 
QUE, posteriormente o reinquirido falou pessoalmente com a Senhora 
VIVIANE, oferecendo a ela a possibilidade de ser aprovada no Exame 
de Ordem da OAB/GO mediante pagamento, já no concurso de ABRIL ou 
MAIO de 2007; QUE, VIVIANE aceitou a proposta, tendo o reinquirido 
passado seu nome para ROSA; QUE, sabe que VIVIANE iria fazer o 
pagamento apos a realização do Concurso, porém não houve a segunda 
fase do concurso e nem foi realizado o pagamento[...]" (Trecho do 
depoimento prestado por José Rosa Júnior à autoridade policial - 
fls. 1366/1367). 

O laudo pericial de fls. 1369/1394 indicou que 
metade dos cartões-respostas analisados foram preenchidos com 
a mesma tinta e a outra metade com tinta diferente, o que 
confirma um dos métodos utilizados para a consecução da 
fraude, pois alguns candidatos esclareceram que receberam 
orientação de preencher somente a metade do cartão e que a 
outra metade seria preenchida, posteriormente, por alguém de 
dentro da OAB/GO. Do mesmo modo, o laudo de fls. 1395/1409 
indicou a utilização de várias tintas de caneta em um mesmo 
cartão. 
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A 	testemunha 	Yashaku 	Kimugawa 	Júnior, 
compromissado na forma da Lei, afirmou em Juízo que atuou nas 
investigações, na parte de análise dos áudios interceptados; 
asseverou que encontraram elementos de que as acusadas 
integravam uma quadrilha para fraudar o Exame da Ordem no 
final de 2006 e início de 2007; que Maria do Rosário era a 
Secretária encarregada do Exame da OAB/GO. Por isso, ela 
tinha todo acesso ás provas, aos sistemas de informática e 
aos examinadores, sendo que todos os processos passavam pela 
mão dela; que Maria do Rosário se associou a pessoas de fora 
da OAB/GO para aliciar candidatos e auferir vantagem 
financeira; que Maria do Rosário mantinha contato com pessoas 
de fora da OAB/GO através de Eunice, que era uma advogada; 
que Eunice atuava na elaboração de recursos dos resultados 
das provas; Eunice, por sua vez, se associava a outras 
pessoas, além de Maria do Rosário; que identificaram uma 
centena de candidatos que foram aliciados para as fraudes; 
que, às vezes, Maria do Rosário também se valia de 
subaliciadores de candidatos; que havia uma "tabela de 
preços" praticados no valor aproximado de R$10.000,00, 
variando de acordo com as negociações com cada candidato; 
que, em de2embro/2006 e início de 2007, verificaram o 
seguinte modo de agir do grupo: para a prova de múltipla 
escolha, os candidatos eram orientados a preencher a metade 
do gabarito e a outra metade seria preenchida, com as 
questões corretas, pela Sra. Maria do Rosário, dentro da 
OAB/GO; na segunda fase, havia, basicamente, dois tipos de 
procedimento fraudulento: ou os candidatos tinham acesso 
antecipado das questões que seriam cobradas na prova, ou 
faziam a prova normalmente e, um ou dois dias depois, 
recebiam de Rosa de Fátima, em suas casas ou em outro local 
combinado, uma folha em branco para fazerem outra prova, em 
suas casas e com consulta livre, sendo que já sabiam quais as 
respostas certas, o que deu nome à operação de "passando a 
limpo"; Maria do Rosário, Rosa de Fátima e Eunice foram as 
três principais investigadas; a informação que obtiveram era 
de que, desde 2005, as acusadas e outros aliciadores já 
atuavam para fraudar os exames, pois os alvos da investigação 
falavam "nós vamos fazer como fizemos daquela outra vez" 
(mídia — fl. 2300). 

Ouvida em Juízo, a testemunha Rosimériam Machado 
Fagundes, compromissada na forma da Lei, confirmou que era 
candidata ao Exame da OAB, em dezembro de 2006, e, já na 
segunda fase do certame, recebeu uma ligação telefônica de 
Rosa de Fátima, a qual lhe ofereceu a prova; que quis saber 
como era e chegou a conversar com Rosa de Fátima 
pessoalmente; que Rosa de Fátima informou que Rosimériam 
faria a prova e que alguém, posteriormente, retiraria a 
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rova, garantindo que a candidata faria outra prova no dia 
seguinte, no domingo; disse que iriam até à casa de Rosa de 
Fátima para fazer outra prova; que Rosimériam perguntou se 
receberia as respostas, sendo informada que não, que deveria 
levar livros para consultar; que, Rosa de Fátima chegou a 
dizer que conseguiria as respostas para Rosimériam; que Rosa 
de Fátima continuou ligando, até na sexta-feira, véspera da 
prova, insistindo para que participasse da fraude; que Rosa 
de Fátima informou que o valor cobrado era de R$5.000,00, que 
deveria ser pago antes da prova; Rosa de Fátima disse que era 
amiga de alguém que trabalhava dentro da OAB. Falava também 
que o Presidente da OAB/GO sabia das fraudes; que chegaram a 
se encontrar no Goiânia Shopping; que fez questão de ir ao 
encontro para ver quem era Rosa de Fátima, pois ficou 
indignada com essa fraude; que perguntada sobre a garantia de 
aprovação pelo esquema, Rosa de Fátima lhe asseverou que 
poderia ficar tranquila que seria aprovada; Rosa de Fátima 
disse que já fazia dessa fraude há vários anos; não sabe 
dizer se seus colegas de cursinho teriam comprado a aprovação 
no Exame; que Rosa de Fátima lhe disse que começou a fazer as 
fraudes porque ela mesma não havia passado na segunda fase do 
Exame, sendo que alguém lá de dentro da 02½B oferecera pra ela 
um "recurso" para que, depois, ela fosse comparsa no esquema 
de fraudes; que depois desses contatos, mudou seu número de 
telefone, pois ficou com medo (mídia — fl. 2092). 

Fabiane de Assis e Silva, também compromissada, 
informou que recebeu ligação de Rosalina e que esta disse ter 
recebido solicitação de vantagem indevida da parte de Rosa de 
Fátima para obterem aprovação, mediante pagamento. Confira: 

"[... ]Que a depoente estava aguardando o resultado do 
exame e recorda que no dia 19.01.2007, numa sexta feira, recebeu a 
ligação de Rosalina Alves de Morais, dizendo que havia entrado em 
contato com uma pessoa ligada à banca examinadora de nome Rosa, a 
qual disse que havia olhado a lista de aprovados no sistema e que 
nem a depoente e nem Rosalina haviam sido aprovadas. Que então 
Rosalina falou que Rosa ofereceu para aprová-las, no entanto, 
teria que pagar R$5.000,00 (cinco mil reais). Que a depoente não 
interessou pela proposta e disse que iria estudar novamente, 
inclusive fazer pós-graduação para submeter a novo exame. Que na 
ocasião a depoente chegou a falar para Rosalina e achava que tinha 
Passado, mas Rosalina falou que ela havia sido reprovada. Que no 
outro dia, Rosalina voltou a ligar para a depoente informando que 
ela já tinha dado o nome da depoente para Rosa, a qual havia 
incluído o nome da depoente como aprovada e não tinha jeito mais 
de ser retirado. Que Rosalina pediu que fosse feito o pagamento de 
R$5.000,00 (cinco mil reais), mas a depoente não concordou e disse 
que poderia tirar seu nome da listagem. Que passado mais ou menos 
duas horas, no mesmo dia, Ricardo Tertuliano, namorado de 
Rosalina, foi até a residência da depoente confirmando que o nome 
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dela constava na listagem de aprovados da OAB e ela teria que 
fazer o pagamento no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), 
exigindo para a quitação um cheque pré-datado de 20 dias. Que a 
depoente não aceitou a proposta e não emitiu o cheque solicitado. 
Na terça feira foi divulgado na parte da manhã o resultado oficial 
do exame da OAB e consultando pela internet a depoente verificou 
que havia sido aprovada. Mais tarde, esteve na casa da depoente 
Ricardo com sua mãe, indagando se havia saído o resultado da OAB e 
se a depoente havia sido aprovada, sendo pela depoente confirmada 
a aprovação. Que Ricardo pediu para que a depoente consultasse se 
Rosalina, sua namorada, também havia sido aprovada. Que então a 
depoente consultando a internet constatou a aprovação da mesma. 
Que Ricardo, em forma de ironia bateu com a mãe(sic) nas costas da 
depoente e disse: "você passou à custa da Rosa porque ela pagou 
para você". Esclarece a depoente que Rosa que Ricardo menciona é a 
mesma pessoa de Rosalina. Que a depoente não tinha relacionamento 
com Rosalina, mas seu namorado Ricardo frequentava a casa da 
depoente, mesmo porque a mãe dele é madrinha do filho da depoente. 
Que só pode ter sido Ricardo que passou o telefone da depoente 
para Rosalina. Que Rosalina na ocasião da abordagem falou para a 
depoente que tinha contato com Rosa que tinha acesso as provas e 
poderia colocar candidatos reprovados na lista de aprovados. 
mediante pagamento" (Trecho do testemunho prestado por Fabiane 
Assis e Silva - fls. 2198/2199). 

Vanderson 	Peres 	de 	Ramos, 	testemunha 
compromissada na forma da Lei, afirmou em Juízo que analisou 
os áudios de interceptação telefônica, pelos quais 
identificaram que Maria do Rosário era funcionária, que 
trabalhava dentro da OAB/GO, e, juntamente com Eunice e Rosa 
de Fátima, "negociavam a aprovação de candidatos" ao Exame da 
OAB; Maria do Rosário era a pessoa que controlava tudo, 
retirando ou inserindo provas no certame; que foram várias as 
gravações, sendo que Maria do Rosário tratava diretamente com 
Eunice e esta com a Rosa de Fátima; a maioria das negociações 
era feita pela Rosa de Fátima com os candidatos; Rosa de 
Fátima falava com Eunice e esta com a Maria do Rosário; Maria 
do Rosário sempre preferia conversar pessoalmente e foram 
poucas as ligações em que há conversação direta com ela; que 
Luciana de Castro foi uma candidata que ligou diretamente 
para Maria do Rosário, perguntou se ainda estava funcionando 
o "esquema daquele jeito"; que Luciana disse que tinha duas 
prá nóis", mas Maria do Rosário disse que deviam tratar do 
assunto pessoalmente; que foi apurado que, no concurso de 
2006, Maria do Rosário retirava a prova do candidato, 
repassava para Eunice, e esta para os candidatos ou para a 
Rosa de Fátima repassar para candidatos; os candidatos, 
então, refaziam suas provas, em uma folha em branco; as 
provas então eram retornadas no caminho inverso e novamente 
colocadas junto das demais pela Maria do Rosário; no concurso 
de 2006, vários candidatos foram para a casa da Rosa de 

lardomibeiro de Oliveira 
Juiz Federal Substituto 



Seção Judiciária do Estado de Goiás 	 (FL. 2832 
5a VARA 
AUTOS N°  5608-67.2012.4.01.3500 

Fátima para refazer a prova; Eunice havia negociado 
diretamente com um candidato de nome Robson, o qual recebeu a 
prova antecipadamente, e depois recebeu sua prova para 
refazer depois; Eunice tirou uma cópia da prova dele e 
repassou para outros candidatos da mesma prova de D. 
Comercial; posteriormente, Maria do Rosário ligou para 
Eunice, para avisá-la que o examinador havia constatado 
várias provas iguais; que Eunice se lembrou da prova do 
Robson; que Maria do Rosário disse para Eunice conversar com 
os candidatos para saberem o que falar, caso fossem 
questionados; que alguns candidatos receberam a prova ou as 
questões antes do dia de sua efetiva aplicação; que, no exame 
de 2007, também houve antecipação de questões; que Rosa 
orientava também os candidatos a responder 50% das questões 
objetivas e deixar 50% em branco, e dizia que alguém de 
dentro da OAB iria preencher; que em alguns casos, pediram 
para os candidatos fazer um "X" na prova; o esquema acabava 
funcionando como forma de "corrente", pois o candidato que 
participava se envolvia e buscava outros interessados, para 
conseguir descontos ou para receber valores; outras pessoas 
participavam somente pelo dinheiro, como o José Rosa Júnior e 
o sobrinho dele, de nome Tadeu; que essas pessoas, juntamente 
com as acusadas, Marcelo Guimarães, Estêvão e outros se 
associaram para as fraudes nos certames; que em torno de cem 
pessoas se beneficiaram dos esquemas nos dois concursos (do 
final de 2006 e início de 2007); que a Rosa sempre falava os 
preços, sendo que José Rosa Júnior chegou a negociar una 
aprovação no valor de R$15.000,00; que, em média, as duas 
fases da prova ficavam em torno de R$8.000,00 a R$10.000,00; 
que os intermediários ficavam com uma parte e o restante era 
dividido; que teve casos em que os candidatos negociavam 
somente uma das fases do certame; que as acusadas utilizavam 
o termo "recurso" para qualquer situação de fraude, pois em 
alguns casos, mesmo que os candidatos não interpusessem 
recursos, conseguiam a inclusão do nome na lista de aprovados 
(casos de Rosalina e Fabiane); pelos áudios, verificaram que 
alguns candidatos eram orientados a interpor recurso e que 
eram em seguida aprovados; que Maria do Rosário era 
Secretária da Comissão de Estágio e Exame da OAB; que Maria 
do Rosário tinha acesso e controle de todas as fases do 
concurso, desde a impressão das provas, atendimento de 
candidatos e lidava com examinadores; que Eunice também 
negociou a aprovação com candidatos (Robson e Wellington 
Peixoto), o que desagradava Rosa de Fátima; que alguns 
candidatos pagaram por aprovação em recursos; que sabe dizer 
que foram feitas fotos de alguns encontros da Rosa de Fátima 
com candidatos interessados (mídia — fl. 2235). 

A testemunha Nubia Shelli Lima de Sousa, do mesmo 
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modo compromissada, afirmou em Juízo que trabalhou na análise 
detalhada dos documentos apreendidos tanto com os candidatos, 
como com as acusadas e também o que fora fornecido pela OAB; 
que, dos materiais apreendidos com a Rosa, identificaram 
algumas listas com nomes de candidatos com anotações de "PG", 
indicando que se referia a candidato que já havia pagado, 
como exemplo, o candidato Marcelo Monteiro Guimarães; que 
também apreenderam sete listas em poder de Eunice, indicando 
nomes de candidatos e detalhes para a organização das 
fraudes; que sabe dizer que Eunice foi fiscal de prova na 
sala em que estava Paulinelli e Mariãngela; que apreenderam 
um caderno de anotações em poder de Maria do Rosário, no qual 
havia nomes de candidatos, dentre eles de Areda Fiori 
Batista, com informação "Penal", e de Luciana SP, que sabe 
ser Luciana de São Paulo, esta que teria sido aliciadora de 
Areda; que também havia o nome de Clausmir Zaneti; que, da 
análise das informações espelhadas dos HD's da OAB, 
identificou que somente dois candidatos tiveram a intervenção 
direta no sistema com a senha de Maria do Rosário ("fiinha") 
sendo Taísia e Clausmir; que o recurso de Clausmir foi 
manipulado com atraso de uns dez dias depois da data-limite; 
que sabe dizer que, no ano de 2007, algumas questões haviam 
sido antecipadas, pois foram apreendidas com candidatos; que 
foi possível identificar provas escritas que tinham respostas 
idênticas, em sua totalidade, e outras que tinham muitos 
pontos idênticos; que, para obter comparativo das provas, fez 
a transcrição das provas para o computador, possibilitando 
análise por software para identificação de plágio, com isso 
foi possível identificar provas com respostas semelhantes 
(mídia - fl. 2235). 

A testemunha Andréia Vilela Godoi também 
confirmou ter recebido solicitação de vantagem indevida para 
aprovação de sua irmã Ana Célia. Ao ser inquirida sobre o 
telefone n° 3241-4697, afirmou que se tratava do telefone de 
seu trabalho; sobre o áudio de índice n° 2316093 (Andréia 
fala com Rosa de Fátima sobre a compra de um "pacote" em duas 
prestações de R$5.000,00; Andréia fala que não é pra ela, mas 
pra outra pessoa; Rosa tenta convencê-la dizendo que as 
próximas provas terão fase com prova oral, fala que provas da 
UFG estão próximas), disse não se recordar de ter falado com 
Rosa de Fátima; que se lembra de ter falado somente com 
Euclides; sobre o índice n° 2328209 (Rosa fala com Andréia, 
pede que lhe dê a resposta até "amanhã cedo" e que lhe fale o 
nome completo; disse que, na hora que Andréia entregasse o 
dinheiro, Rosa ligaria "lá" e diria "ok"; Andréia começou a 
falar o nome da irmã: Ana), Andréia disse que se recordava 
apenas de um valor cobrado em torno de R$2.500,00, mas que 
seria para um recurso para buscar anular questões da prova da 
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irmã; sobre o áudio de n° 2345188 (Andréia fala com Rosa, diz 
que sua irmã, Ana Célia, levará o dinheiro; Rosa combina para 
levar lá na Covesa da Independência, onde estaria) - mídia à 
fl. 2235. 

Clebson Vieira Neres, testemunha ouvida em Juízo, 
também confirmou ter recebido solicitação de vantagem 
indevida para ter favorecida sua aprovação no Exame da 
OAB/CO. Afirmou que, no ano de 2007, fazia curso 
preparatório, sendo procurado por uma pessoa, de nome 
Margarida, esta teria uma pessoa dentro da OAB/GO, que 
poderia favorecer sua aprovação; que, pra isso, deveria pagar 
R$10.000,00, sendo R$5.000,00 para a primeira fase e 
R$5.000,00 para a segunda; que se encontrou com ela no "Bar 
Peixinho"; que não aceitou a proposta feita por Margarida; 
que obteve sua aprovação no Exame da OAB/GO no ano de 2012; 
que, perante a autoridade policial, não reconheceu a pessoa 
de Rosa como sendo a Margarida; sobre o áudio de n° 2903372 
(Clebson fala com Margarida. Esta fala que não teria como 
entregar gabarito e diz que o preço é R$10.000,00, sendo 
R$5.000,00 para cada fase, confirmou ser sua conversa com 
Margarida); que não conhece Maria do Rosário (mídia — fl. 
2235) 

Erick Aleksander Rodrigues dos Santos, testemunha 
compromissada, afirmou que trabalhava no Setor de Informática 
da OAB/GO na época dos fatos; acompanhava todas as fases do 
Exame de Ordem; que, no início, todos os funcionários 
utilizavam o mesmo código/senha para acessar o sistema de 
informática; que no ano de 2006, o sistema de marcação dos 
cartões-resposta era mais simples, possibilitando sua 
substituição sem posterior detecção; a partir de 2007, não 
havia mais cartões adicionais, pois vinham com código de 
barras; que todos os integrantes da Comissão de Exame da 
OAB/GO tinham acesso ao sistema para lançar notas (mídia — 
fl. 2235). 

Ana Célia Vilela Godoi Borges, compromissada na 
forma da Lei, afirmou em Juízo que recebeu ligações de um 
homem, de nome Euclides, o qual lhe ofereceu a prova do 
concurso do Exame de Ordem; que também teve ligações de uma 
mulher, de nome Rosa; que Rosa falava para pagar para fazer 
um Recurso; que Rosa falava que o recurso seria provido, caso 
pagasse o valor pedido; Euclides nunca lhe pediu dinheiro; 
perguntada sobre o telefone 3565-3159, disse não se recordar 
de onde é; sobre o número 3285-6313, também disse que não 
conhece; que o telefone de n° 9113-8924 lhe pertence; sobre o 
áudio n°  2320053 (Ana Célia se identifica como sendo Andréia 
e fala com Rosa de Fátima sobre o valor da fraude. Rosa fala 
que o valor é oito mil; Ana Célia insiste e diz que não tem o 
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dinheiro e pede para Rosa considerar sua situação de 
dificuldade financeira); sobre o áudio no  2342265 (Ana Célia 
fala com Rosa e pergunta o que foi resolvido. Ana fala que 
pretende participar nas duas fases do Exame. Passa o nome 
completo e o número do celular para Rosa), Ana disse que se 
tratava de pagamento para que Rosa desse provimento a 
recursos; que não conhece Maria do Rosário; que também não 
conhece a Rosa de Fátima; que não sabe quem faria o recurso; 
que não ouviu falar o nome de Eunice; que fez preparatório no 
Curso Axioma, numa maratona de uma semana, sendo que nada 
ouviu falar sobre fraudes no certame; que foi aprovada 
posteriormente, no Exame da OAB de 2008; que o encontro foi 
marcado com sua irmã, na Govesa, mas que não foi lá, pois não 
tinha o dinheiro (mídia — fl. 2235). 

Em que pese a negativa de Ana Célia, não é crível 
que estivesse somente negociando valores para recursos. Isso 
porque, os recursos poderiam ser interpostos por ela mesma 
junto à Comissão do concurso, não necessitando pagar os oito 
mil reais que estavam sendo cobrados. 

Hélida Moura Ribeiro, ouvida como testemunha, 
confirmou que o telefone de n° 8414-1012 lhe pertencia; 
admitiu que conversou por telefone com a Rosa, que lhe disse 
que fazia recursos administrativos para o Exame da OAB; sobre 
o áudio de n° 3095236 (Hélida fala com Rosa de Fátima; Rosa 
tala "que o bicho Lá pegando"; que vai aparecer gente 
querendo, mas só pra pegá-la), disse não se recordar do que 
se tratava; que não se recorda de quanto Rosa cobrava pelo 
serviço; que não conhece Maria do Rosário (mídia - fl. 2236). 

Noades Ferreira Malta, compromissada, afirmou que 
não se recordava do nome da pessoa, mas que foi procurada, 
sendo oferecida aprovação pelo valor de R$10.000,00; que 
chegou a pagar com um cheque no valor de R$10.000,00, mas 
pegou o cheque de volta, antes de sair o resultado, pois não 
teria o dinheiro para pagar; sobre o número de telefone 3255-
2596, disse achar que era de um estabelecimento comercial que 
tinha; que outras pessoas no cursinho diziam estar também 
negociando a aprovação com ela; sobre o áudio de n°  2937845 
(Noades fala com Rosa, fala que acertou 43 questões e pede 
ajuda; Rosa diz para fazer o recurso e entregar uma cópia 
para Rosa; Rosa fala que passaria o nome de Noades e que 
receberia depois de provido o recurso), confirmou que se 
tratava de conversação com a pessoa que lhe ofereceu ajuda 
pelo valor de R$10.000,00 (mídia — fl. 2236). 

Marina Pereira Brito Miguel, testemunha ouvida em 
Juízo, asseverou que Rosa entrou em contato com ela, e 
ofereceu aprovação na segunda fase da prova da OABIGÇj. Delo 
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valor de R$5.000,00; perguntou como funcionava, sendo que 
Rosa disse que trocaria a prova, substituindo a prova por 
outra que ela responderia de novo; que disse que não tinha 
dinheiro; que Rosa disse para ligar até 3h, pois teria que 
passar o nome para o pessoal de dentro da OAB/GO; que é seu o 
telefone de n° 9928-3495; que, na época, chamava-se Branca de 
Neve Pereira Brito, tendo mudado o nome por autorização 
judicial; que Gilberto trabalhava com Narina no Detran; que 
comentou com ele que Rosa havia lhe oferecido a aprovação; 
que conheceu Eunice na comissão de formandos da Faculdade 
(mídia - fl. 2236). 

Sandra Rosa Mesquita Berteli, ouvida na condição 
de testemunha, afirmou em Juízo que chegou a conversar sobre 
a fraude, mas desistiu e pegou o cheque de volta; que não se 
lembra do valor do cheque; que, na época, usou o celular do 
marido para manter contato com as pessoas, mas não se recorda 
do número; sobre o áudio de n° 2354280 (Rosa fala com Sandra; 
Rosa se identificou como sendo Rôse e pede duas parcelas de 
R$4.000,00; Sandra fala que não tem o dinheiro; Rosa fala que 
tem uma pessoa "que coloca" e já passaria o nome de Sandra), 
disse se lembrar que desistiu, pois estava com medo e não 
tinha o dinheiro; que nunca passou na primeira fase; que Rosa 
não disse como faria para que obtivesse a aprovação (mídia — 

fl. 2236). 

Michel Pinheiro Ximango, também ouvido na 
condição de testemunha, afirmou, em Juízo, que não conhece as 
acusadas; que não foi procurado para comprar aprovação na 
OAB; que, em 2007, prestou depoimento na Polícia Federal, 
pois sua tia, Luzia Teles de Freitas, teria comprado a 
carteira da OAB; que ela teria pago em torno de nove ou dez 
mil reais; que uma pessoa de nome Estêvão foi quem lhe 
ofereceu a aprovação; que chegou a conversar com Estêvão, 
pois sua tia havia pago pela aprovação, mas não obtivera 
resultado favorável; que, depois, sua tia dissera que o rapaz 
falou que podia levar os documentos na OAB, pois havia sido 
aprovada; que se recorda de a tia dizer que iria denunciar e 
levar o caso à polícia; que o n° de telefone 9637-5679 era de 
sua tia; sobre o áudio de n° 2763251 (Luzia fala com Estêvão; 
Luzia passa o telefone para Michel; Estêvão fala que está 
tudo normal e que Luzia receberá a carteira em abril; que a 
OAB tem uma certidão assinada pela Maria e pelo Eládio; 
Michel questiona que o nome de Luzia não estava na lista de 
aprovados) , confirmou que conversou com Estêvão e que sua tia 
Luzia recebeu a carteira de advogada da OAB/GO com base nessa 
negociação (mídia - fl. 2236). 

Naira Andrade Rossi Lelis foi ouvida em Juízo. 
Afirmou que seu colega de faculdade, de nome Aldepil) foi 
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quem apresentou Naira para Rosa, dizendo que ela estava com o 
gabarito e que sabia que estava havendo venda do gabarito da 
prova da OAB; que foi conversar com Rosa por curiosidade, na 
"Trupe do Açaí"; que Rosa disse que estava havendo um esauema 
para aprovação, onde se pagava cinco mil reais para cada fase 
do concurso da OAB/GO; que Rosa ficou ligando, 
incessantentente, mas que não queria e disse que iria tentar 
obter aprovação do modo normal; que Rosa disse então para 
Naira dar um cheque pré-datado e trocar o cheque com ela 
antes do resultado da segunda fase, pois se não trocasse o 
cheque não passaria na segunda fase de jeito nenhum; que Rosa 
não disse o nome da pessoa de dentro da OAB/GO, que ajudaria 
na aprovação, usando sempre o termo "eles"; que não se 
recorda de como se daria a fraude; que passou no segundo 
exame realizado pelo CESPE; que Rosa falava que o nome sairia 
na lista de aprovados; que Rosa usou o nome de Margarida em 
uma ligação para o telefone de Naira (mídia - f 1. 2236). 

Osmira Soares de Azevedo, também ouvida na 
condição de testemunha, afirmou que ouvia falar de fraudes, 
mas não tinha conhecimento de algum caso concreto; que não se 
recorda dos nomes das pessoas que teriam obtido aprovação 
fraudulenta; sobre o áudio de n° 9294-5932 (Osmira conversa 
com pessoa no telefone de n° 8452-8519, Pastor Sandro, Osmira 
disse estar preocupada com sua situação, pois era cúmplice e 
convivia com Maria do Rosário, "Fiinha") , disse se recordar 
da conversa e que falava com "Punha" sobre conversas de 
aprovações nos exames ("fofocas") , o que a incomodava, pois 
havia uma desconfiança de todos; que não se recorda de ter 
havido troca de pareceres de recursos de candidatos; que seu 
contato com Eunice era porque Osmira estava encarregada de 
convocar os fiscais para os exames; que Maria do Rosário e 
Osmira eram as pessoas que tinham a chave para acesso ao 
armário da Comissão, onde eram guardados os cartões de 
respostas; que a OAB não fornecia canetas para os candidatos; 
que Eunice esteve uma vez, que se recorda, na OAB com 
calçados para vender; que ouviu dizer de candidatos, quando 
iam fazer inscrição ou estudar na biblioteca, ou, ainda, 
fazendo cursos, que uma pessoa de nome Rosa estaria 
facilitando obtenção da carteira da OAB; que não ouviu dizer 
que Rosa e Eunice apresentassem recursos de provas no Exame 
da OAB; que a leitura dos cartões era realizada pelo Erick ou 
pessoa do Departamento de Informática (mídia — fl. 2236). 

Areda Fiori Batista, ouvida na condição de 
testemunha, afirmou que recebeu uma proposta de Luciana de 
Castro, que foi em sua casa, para obtenção da aprovação na 
OAB; que foi negociada a primeira fase do Exame de Ordem; que 
tinha que responder a metade, mas não deu certo 	não 
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prosseguiu; que Luciana falou para deixar sem marcar as que 
não sabia; que pagou R$6.000,00 para ser aprovada na primeira 
fase; que Luciana disse que tinha muita gente fazendo também; 
que Luciana falava e dava a entender que conhecia muita gente 
dentro da OAB; que Luciana era tida como um bom exemplo de 
aluna e muito querida pelos professores e por todos, por isso 
confiou nela; que Luciana disse que era uma pessoa muito 
influente dentro da OAB; que nunca ouviu o nome de Eunice, 
Rosa ou de Margarida (mídia — fl. 2237). 

A testemunha Eduardo Amaral de Sá afirmou em 
Juízo que conhece Eunice; que Eunice deu um lote para sua 
madrasta há pouco tempo; que estudou com o Euclides de Sousa 
Rios, tendo concluído o curso de Direito no ano de 2005; que 
prestou Exame da OAB uma vez, em Goiás; que Euclides ligou 
pra ele urna vez, oferecendo aprovação no Exame da OAB; que 
não se lembra quanto foi cobrado pelo esquema, mas em torno 
de oito a dez mil reais (mídia — fl. 2237). 

A testemunha Eneyda Berquó Curado Brom afirmou 
que trabalhou com Maria do Rosário na OAB e que era sua 
amiga; que comentou com Maria do Rosário sobre a oferta de 
aprovação que fora feita pela Rosa, que era uma colega da 
faculdade; Rosa disse que faria a prova e que trocariam o 
cartão de respostas; que recebeu a proposta no sábado e a 
prova seria feita no domingo; que Rosa não citou o nome das 
pessoas que iriam auxiliar; sobre o ãudio de índice n° 
2332743 (Rosa fala com Eneyda sobre um esquema para aprovação 
no Exame da OAB; que "tem uma pessoa que já passou muita 
gente nossa"; Rosa fala como se daria a fraude na segunda 
fase, dizendo que Eneyda poderia ir na casa de Rosa para 
corrigir e passar a prova a limpo) , confirmou que realmente 
se tratava da sua conversa com Rosa; que ficou indignada com 
a proposta, mas que não faria alarde (mídia - fl. 2237). 

A prova testemunhal colhida confirmou as 
suspeitas iniciais da atuação dolosa das acusadas, juntamente 
com outras pessoas, tais quais Luciana de Castro, Estêvão, 
Carmelino e Euclides, para as fraudes nos exames da OAB/GO. 

A testemunha Danielle Ribeiro Rodrigues Jorge 
confirmou em Juízo que, por volta dos anos de 2006/2007, 
recebeu proposta para obter aprovação no exame da OAB/GO, 
mediante pagamento de valor; que foi contactada por telefone, 
sendo que a pessoa se identificou com o nome de Rosa; que não 
se recorda mais o valor que fora cobrado; que foi o Carmelino 
quem passou o nome de Danielle para a Rosa; que não concordou 
com a proposta, pois estava estudando; que reconhece o 
telefone de n° 8417-4882 como sendo seu número antigo; sobre 
o áudio de n°  2883995 (Rosa fala com Danielle; Rosa faa que 
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poderia fazer pelo valor de R$4.000,00; Danielie comenta que 
achava que seria quatro mil pelas duas fases; Rosa fala que 
estava fechando uma lista), confirmou que foi a conversa que 
teve com Rosa de Fátima (mídia - fl. 2238). 

A testemunha Elizabeth Guimarães de Souza afirmou 
que conhecia Maria do Rosário, pois trabalharam juntas no 
OAB; que Maria do Rosário era sempre elogiada e querida por 
todos na OAB; que o login era a senha da Maria do Rosário; 
que se lembra de terem suprido candidatos com canetas; que 
outros funcionários também faziam a inserção de notas no 
sistema com a senha de Maria do Rosário; que já viu Eunice 
vendendo sapatos dentro das dependências da OAB/GO; que se 
lembra de ter visto Eunice dentro da sala da Comissão de 
Concursos pra vender sapatos; que todos os funcionários que 
trabalhavam na Comissão tinham acesso às provas; que as 
provas aplicadas, ao final, eram entregues a Maria do 
Rosário, dentro de envelopes, que as levava para a Comissão; 
que as provas ficavam guardadas na sala da Maria do Rosário 
(mídia - fl. 2238). 

Mauro Rosa Toledo, ouvido em Juízo, confirmou 
conhecer Maria do Rosário, pois trabalhava na OAB/GO na 
função de moto-boy; que não conhece Eunice nem Rosa; que 
trabalhava levando as pastas com recursos, disquetes, 
documentos etc para os examinadores; que os envelopes eram de 
papel e lacrados; que não teve conhecimento de violação de 
lacres ou envelopes; que trabalhou de 1997 a 2007 com Maria 
do Rosário; que não sabe informar se Maria do Rosário teve 
melhora no padrão de vida (mídia — fl. 2238). 

Ilcineide Maria Costa afirmou que conhece apenas 
Maria do Rosário, pois trabalhavam juntas na OAB/CO; que a 
acusada tinha bom relacionamento com os demais; que acontecia 
falhas no sistema, que eram supridas pela correção manual 
pelos responsáveis da Comissão do Exame; que viu Eunice uma 
vez na OAB, mas não sabe dizer o que ela fazia lá; sabe que 
Maria do Rosário é pessoa simples e humilde, que pagava 
prestação da única casa que tinha (mídia — fl. 2238). 

José Pinto Vieira Júnior, também ouvido em Juízo, 
asseverou que era o dono da gráfica que imprimia as provas do 
Exame de Ordem; que havia uma sala separada e a gráfica era 
separada para a impressão das provas; que um grupo da OAB/GO 
era encarregado de acompanhar a impressão; que Maria do 
Rosário era quem coordenava o grupo; que era o pessoal da OAB 
quem lacrava os malotes de provas; que a quantidade de provas 
era de acordo com o relatório de impressão que era feito pela 
OAB; que não sabe informar se houve impressão de provas em 
quantidade superior; que somente ficavam na sala o impr9ssor 
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da gráfica e o grupo da OAB/GO; no período de rodar as 
provas, a gráfica era fechada e somente o grupo da OAB (mídia 
- 2238). 

A testemunha Wandryl de Assis Oliveira afirmou em 
Juízo que conhece a acusada Eunice e que possui boa conduta 
social; que Eunice possui boa condição financeira, de classe 
média alta; que o esposo dela, Dr. Gildásio, é advogado e 
trabalha na Assembleia Legislativa; que já chegou a 
trabalhar, fazendo consultoria para o Dr. Gildásio; que não 
sabe dizer se Eunice fazia recursos; que não sabe informar se 
Eunice vendia algum produto; que não ficou sabendo se, no 
escritório do Dr. Gildásio, eram feitos recursos para 
candidatos do Exame de Ordem (mídia - fl. 2238). 

Itamar Lino de Oliveira, ouvido em Juízo, afirmou 
que tinha uma parceria no escritório de advocacia de Eunice; 
que nada sabe sobre as denúncias de fraudes; que Eunice 
possui boa conduta social; que desconhece a informação de que 
o escritório de Eunice fizesse recursos para candidatos ao 
Exame de Ordem; que trabalhavam na mesma sala; que Eunice 
atuava na área de Direito de Família e a testemunha na área 
de Direito Penal; que conhece Eunice desde o ano de 2000; 
que, no ano de 2006, trabalhava em outro escritório (mídia - 
fl. 2238). 

A testemunha Anita Garibaldi afirmou, em Juízo, 
que trabalhou com Eunice no Abrigo Sagrada Família; que 
Eunice possui boa conduta social; que Eunice lhe falou que a 
Rosa a envolveu nos fatos; que Eunice tirava dinheiro do 
próprio bolso para ajudar as pessoas; que Eunice vendia 
calçados para sobreviver, mas o esposo dela era advogado; que 
o padrão de vida de Eunice não se alterou, mesmo sendo 
responsável pela parte financeira do Abrigo; que não sabe 
dizer se Eunice vendia sapatos na OAB; que os colegas de 
Eunice iam para a casa dela para estudar; que Eunice lhe 
disse que a Rosa vendia provas da DAR e depois disse que 
Eunice também estaria envolvida; que, na época das prisões, 
Eunice ainda vendia sapatos (mídia - fl. 2238). 

A testemunha Doridalva Martins de Sá afirmou que 
trabalhava na residência de Eunice; que tinha boa conduta 
social, pois sempre foi trabalhadora e caridosa; que 
trabalhou com ela até o ano 2000; que não se recorda de que 
Eunice vendia sapatos (mídia - fl. 2238). 

Maria Betânia Castro Dias, testemunha ouvida em 
Juízo, afirmou que conhece a Rosa de Fátima desde o ano de 
2000; que Rosa possui boa conduta social; que a Rosa vive de 
rendas, pois é viúva e o ex-marido era muito rico; que, 
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quando o marido era vivo, Rosa de Fátima não trabalhava e só 
estudava, pois "vivia ricamente"; que, atualmente, ela vive 
numa mansão no Setor Bueno; que Rosa não teve evolução 
patrimonial nos anos de 2006/2007; que, após a morte do 
esposo, o padrão de vida de Rosa decaiu; que Rosa alugava o 
estacionamento de sua casa para uns cinquenta carros de 
alunos do cursinho que funciona ao lado (mídia - fl. 2238). 

Sueli Bernardo Ferreira de Alencastro, também 
ouvida em Juízo, afirmou que conhece Rosa de Fátima; que nada 
sabe dos fatos; que Rosa possui boa conduta social (mídia — 
fl. 2238). 

Por fim, a testemunha Lilian Pereira de Almeida 
Lourenço, compromissada na forma da Lei, afirmou em Juízo que 
fez o Exame da OAB/GO no ano de 2007; que, um ou dois dias 
antes da prova que se realizaria no fim de semana, compareceu 
na sala da OAB que funciona no prédio da Justiça Federal, 
quando, ao comentar sua aflição em relação à prova que faria, 
obteve da atendente, de nome Luciana, um número de telefone 
escrito em um papel; tratava-se do telefone de Rosa; a 
atendente disse "liga pra ela, ela pode te ajudar"; quando 
chegou no escritório, ligou para o telefone para saber que 
ajuda seria; Rosa, então, ofereceu-lhe a prova pelo valor de 
R$10.000,00; que teria que pagar esse valor para passar nas 
duas provas; sabe que essa conversa foi gravada; acha que 
teve mais umas duas ou três conversas com a Rosa; afirmou que 
não passou na primeira prova, mas que Rosa ligou oferecendo, 
que ainda teria como a testemunha acertar algum valor para 
ser aprovada; que Rosa não disse como se daria a fraude, 
somente que "mediante o pagamento, você me entrega o dinheiro 
e eu consigo passar vocês, mas ela não explicou como seria"; 
Rosa disse que, se a testemunha indicasse mais alguém para 
participar do esquema, que poderia lhe dar um desconto; o 
valor deveria ser pago à vista; Rosa falava que tinha influência na OAB/GO, que ela tinha "peixes grandes", mas não 
citou nomes; que não chegou a fazer nenhum pagamento para 
Rosa; por último, Rosa teria ainda oferecido a aprovação por 
uns R$7.000,00, mas que não quis, porque não tinha dinheiro e 
ficou com medo; depois disso, Rosa começou a ligar com 
insistência no Escritório onde Lilian trabalhava para 
convencê-la a participar do esquema; que Rosa passou a 
insistir com Liliam e sua colega do Escritório, Daniela Lina 
Cintra, dizendo que se não pagassem nunca seriam aprovadas na 
OAB/GO; sobre o áudio em que conversa com Rosa, informou que 
Rosa disse que parte do dinheiro iria para alguém de dentro 
da OAB/GO, mas sem indicar quem seria, qual o cargo ou função 
que ocuparia na OAB (mídia — fl. 2.403). 

As interceptações telefônicas, cauteiaFmente 
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colhidas por determinação judicial, também confirmaram que as 
acusadas se organizaram com distribuição de tarefas e 
repartição de lucros. Maria do Rosário se encarregara de 
obter as questões das provas, retirar/inserir cartões e 
provas, e de inserir nomes de candidatos na lista de 
aprovados. Eunice era o elo entre Maria do Rosário e Rosa de 
Fátima; repassava as provas para Rosa e também arregimentava 
candidatos interessados em participar da fraude. Rosa de 
Fátima tinha por principal função o aliciamento de 
candidatos, sendo que repassava os nomes para Eunice que, por 
sua vez, os entregava para Maria do Rosário, Secretária da 
Comissão de Estágio e Exame da OAB-GO. 

Além disso, foi comprovada a participação de 
Estevão Magalhães Zakhia, Marcelo Monteiro Guimarães, Tadeu 
Barbalho André e outros para a arregimentação de candidatos 
interessados nas fraudes. Confira: 

Índice: 2289919 
Operação: PILOTO 
Nome do Alvo: ROSA 
Fone do Alvo: 6299797478 
Data: 2006-11-24 
Horário: 18:10:23 
Observações: ROSA X ARNALDO 

Transcrição: ARNALDO PINTO BRASIL pergunta a ROSA 
como foi a eleição, se o CANçADO ganhou. ROSA 
responde que ganhou "disparado"; Que esteve até agora 
pedindo votos; Que encontrou todo mundo lá. ARNALDO 
pergunta se alguns colegas que passaram já estavam lá 
votando. ROSA responde que estavam todos votando. 
ROSA muda de assunto e diz que o PAULO (PAULO AFONSO 
DE SOUZA?) não fala com ela, e ela não consegue falar 
com ele. ARNALDO responde que tentou falar com ele, 
mas acha que ele não vai querer. ROSA pergunta se 
ARNALDO tem três mil. ARNALDO confirma. ROSA fala que 
então é para ele arrumar mais dois de 8 (dois 
candidatos que paguem 8 mil cada), que ela não está 
conseguindo arrumar mais. ARNALDO diz que também não 
está conseguindo; Que estava precisando disso (da 
carteira da DAS). ROSA fala que só se ele pagar os 3 
mil para passar na primeira (fase) e enquanto isso 
eles tentam arrumar mais alguém. ARNALDO pergunta se 
não tem como garantir tudo por três mil. ROSA 
responde que não, que só garante a primeira fase por 
três mil, mas que aí ele pode ir tentando arrumar 
mais candidatos; Que ele poderia arrumar pelo menos 
mais dois que pagassem 8 mil cada e aí ela tirava mil 
de cada um para pagar a parte de ARNALDO; Que vai dar 
o nome de ARNALDO até quinta-feira, mas que é para 
ele ir oferecendo no cursinho que ele está fazendo; 
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Que é para falar que a pessoa pode dar 4 mil agora e 
4 mil na segunda fase. ROSA continua insistindo para 
ARNALDO conseguir mais candidatos que paguem 8 mil 
reais pela aprovação para conseguir um abatimento na 
sua parte; Fala que ele pode dar o telefone dela para 
o interessado. 

índice : 2310779 
Operação : PILOTO 
Nome do Alvo : ROSA 
Fone do Alvo : 6299797478 
Fone de Contato : 6299785649 
Data : 2006-11-29 
Horário : 14:02:57 
Observações : @@ ROSA X ARNALDO 
Transcrição :ARNALDO pergunta se tem alguma novidade 
boa. ROSA pergunta se ele tem alguma coisa (novos 
candidatos). ARNALDO responde que não, que está com 
os 3 (mil reais). ROSA fala para ele dar os três para 
garantir a primeira fase, depois eles vêem se arrumam 
mais algum para a segunda fase; Que o PAULO (PAULO 
AFONSO DE SOUZA) não vai fazer, então o que pode 
fazer é por 5 (5 mil as duas fases) 
Linha utilizada pelo contato cadastrada em nome de 
ARNALDO PINTO BRASIL, CPF 093944941-20, Rua C-135, n° 
86, Jardim América, Goiânia-DO. 

índice 2320638 
Operação : PILOTO 
Nome do Alvo : ROSA 
Fone do Alvo : 6299797478 
Fone de Contato : 6292959390 
Data : 2006-11-30 
Horário : 21:18:00 
Observações : @@@ ROSA X LUCIANA///* 

Transcrição :ROSA pergunta qual nome da amiga de 
LUCIANA (LUCIANA LÍDIA ALVES DE SOUZA) que ligou para 
ela. LU fala que o nome dela é LILLIAN (LILLIAN 
PEREIRA DE ALMEIDA LOURENÇO). ROSA fala que fez mais 
barato para ela. LU fala que ela (LILLIAN) é boa 'ela 
é das alta, ela vai ajudar muito NÓS"; passa os 
telefones 8126-9555 e da casa dela 3259-5448. ROSA 
diz que fez a 8 para LILLIAN para ela indicar mais 
gente depois. LU diz que aquelas outras quatro que 
ela falou (LU) elas estão viajando, mas que ela 
indicar outras; que é bom que ela vai ganhar. ROSA 
vala que ai vai dando uma comissão para LU; que dos 
8.000 ela passa 500,00 para LU e fica com outros 500, 
pois 7.000,00 fica lá dentro (OAB-GO). Que todas as 
pessoas que LU indicar para ROSA serão divididos os 
valores entre elas. LU pergunta se é um nouco nara 

zjj 	mçsu e um pouco para VALDETE 
(pessoas dentro da OAB) . ROSA confirma que é 3500 
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para cada uma. LU pergunta se a OSMIRA não quis 
participar. ROSA fala que não sabe, que mantém 
distância lá de dentro; que falaram o nome dela e o 
DR. ELÁDIO queria saber quem era essa ROSA; que seu 
nome agora é RÔSE. LU  pergunta se ROSA dá comissão 
para LILLIAN. ROSA fala que não. LU pede para ROSA 
passar para ela as comissões dos que LILLIAN indicar. 

índice : 2326636 
Operação : PILOTO 
Nome do Alvo : ROSA 
Fone do Alvo : 6299797478 
Fone de Contato : 6284024835 
Data: 2006-12-01 
Horário: 18:49:40 
Observações: @@ ROSA X ESTEVÃO///* 

Transcrição: ESTEVÃO MAGALHÃES ZAKHIA fala que tinha 
três candidatos mas nenhum confirmou; Que uma está em 
Brasília e outras duas acharam caro. ROSA fala que a 
ROSÁRIO lá, se ela pensar em fazer isso (fraude) ela 
vai ser mandada embora (ROSA não sabe que MARIA DO 
ROSÁRIO é a pessoa responsável pela fraude dentro da 
OAB); Que o ALEXANDRE também está avisado e também um 
tal de EDUARDO; Que o ELÁDIO não é mais o presidente; 
Então não vai passar ninguém (a não ser com ela); Que 
o DIOGO já está tudo certo. 
Obs.: ESTEVÃO indicou DIOGO LUIZ FRANCO FREITAS e 
LUZIA TELIS PINHEIRO DE FREITAS no concurso de 
dez/2006.  

Índice : 2390999 
Operação : PILOTO 
Nome do Alvo : ROSA 
Fone do Alvo : 6299797479 
Fone de Contato : 6299733042 
Data : 2006-12-12 
Horário: 10:46:42 
Observações @@@ EUNICE X ROSA///* 

Transcrição: EUNICE quer saber o nome da prima de 
ESTEVIM (ESTEVÃO MAGALHÃES ZAKHIA) que queria comprar 
o "sapato" (SORAYA DE ALMEIDA FRANCO). ROSA responde 
que é do ESTEVIM é a LUÍZA TELIS (LUZIA TELIS 
PINHEIRO DE FREITAS) mas esse ela já tinha passado, 
pergunta se é pra segunda. EUNICE responde que não, 
que é aquele nome que ela tinha passado pra fazer. 
ROSA fala que ta, mas que elas tinha falado pra 
deixar o ESTEVIM e pergunta se não é pra deixar ele 
fazer. EUNICE diz que é pra deixar ele fazer, que não 
é para perguntar nada a ele senão ele vai descobrir 
que elas estão de "marcação". ROSA fala que é SORAYA 
CAMPOS ou SANTOS (SORAYA DE ALMEIDA FRANCO). EUNICE 
diz que vai ver (nome dela) para ver que sapato que 
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ela quer (matéria). ROSA faia que é para EUNICE 
trazer um sapato para CLÉO (sua irmã) . Falam de uma 
viagem à Brasília. ROSA diz que vendeu mais "sapatos" 
para o "segundo mês" (segunda fase do Exame). ROSA 
pede para EUNICE ir até sua casa depois e que a 
SORAYA quer três "sapatos daquele modelo". 

Índice: 2401544 
Operação: PILOTO 
Nome do Alvo: ROSA 
Fone do Alvo: 6299797478 
Fone de Contato : 6299785649 
Data : 2006-12-14 
Horário: 14:44:03 
Observações: €ROSA X ARNALDO 
Transcrição: ROSA pergunta se ARNALDO conseguiu os 
dois (mil). ARNALDO diz que vai arrumar até amanhã ao 
meio-dia. ROSA diz que a Estefânia também ta tentando 
e que vai falar isso para a mulher (EUNICE). ARNALDO 
fala que não conseguiu outro lá (candidato) . ROSA 
fala que o PAULO não vai fazer porque não ligou nem 
nada (PAULO AFONSO DE SOUZA). ARNALDO pede um 
desconto. ROSA fala não é possível porque ela e 
pessoa (EUNICE) não estão ganhando nada com eles (ele 
e ESTEFÂNIA), só com os outros que pagaram 10 (mil). 
ARNALDO pede prazo. ROSA fala que não porque eles 
pegam o dinheiro antes de trocar (as provas). ROSA 
fala que ela vai dar (a prova) é no domingo. ARNALDO 
pergunta se ela já tem as respostas. ROSA fala que 
saindo lá ele já vai saber o nome da peça e depois 
vai poder consultar a doutrina; Que ele vai passar de 
qualquer forma. ARNALDO pergunta se ela não vai ter 
nem as respostas das perguntas. ROSA fala que não 
pode senão todo mundo copia igual. ARNALDO pergunta 
que horas ROSA vai estar em casa. ROSA responde que 
amanhã vai estar o dia todo, que vai falar com ele e 
ESTEFÂNIA e vai entregar lá ao meio dia (o dinheiro 
para EUNICE). 

Linha utilizada pelo contato cadastrada em nome de 
ARNALDO PINTO BRASIL, CPF 093944941-20, Rua C-135, n° 
86, Jardim América, Goiânia-GO. 

Índice : 2403101 
Operação : PILOTO 
Nome do Alvo : ROSA 
Fone do Alvo : 6299797478 
Data 2006-12-15 
Horário: 08:42:03 
Observações: @ROSA X ARNALDO 
Transcrição: ARNALDO PINTO BRASIL fala que até agora 
não conseguiu (outros candidatos), mas que o PAULO 
ligou e falou de uma pessoa que está interessada 
(PAULO AFONSO DE SOUZA); Que tem o telefoas-, dessa 
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pessoa e ela ficou de ligar para ele às 9:30h; Que o 
nome dela é BRANCA (BRANCA DE NEVE PEREIRA BRITO); 
Pergunta se ROSA quer o telefone de BRANCA para já 
ligar para ela. ROSA responde que quer porque agora 
tem quer ser urgente; Que de qualquer forma falou com 
a menina (EUNICE) e que vai dar um prazo para ARNALDO 
até a semana que vem (para ele pagar o restante); Que 
passou o nome de ARNALDO e que ele pode ficar 
tranquilo; Pergunta o nome e o telefone da candidata. 
ARNALDO responde que o nome dela é BRANCA e o 
telefone dela é 	9928-3495; Fala que deu o preço de 
4 mil reais para BRANCA e pergunta se agora, se ela 
pagar os 4, ele terá que dar só mais mil. ROSA 
responde que não porque o preço normal é 3.500 e já 
está dando 500 para ARNALDO; Que se ele já tem mil é 
para dar esse dinheiro para ela, mas que vai ver o 
que pode fazer; Que vai ligar para a menina (BRANCA). 
ARNALDO fala que agora ela deve estar na aula; Que já 
deu o preço de 4 mil para ela; Que ela ficou de ligar 
às 9:30h. ROSA fala que é 3500 lá e então ele dá 3 e 
500 fica por conta dela. 

índice: 2400165 
Operação: PILOTO 
Nome do Alvo: JUNIOR 
Fone do Alvo: 6299715417 
Fone de Contato: 6299045601 
Data: 2006-12-17 
Horário: 12:24:27 
Observações: @@@ROSA X MARCELO///* 

Transcrição: ROSA fala que não tem recurso se ele 
assinou a peça, por isso vai tentar trocar, se 
ninguém tiver visto que ele assinou, a pessoa vai 
tirar de lá e vai trazer uma pra ele passar a 
limpo... MARCELO fala que ela ta levando 1.500.. .ROSA 
fala que é 4 mil, e pergunta se é penal ... MARCELO 
fala que é comercial... ROSA fala que ótimo porque a 
prova ta respondida. 
Obs. Na realidade a pessoa que assinou a prova é 
RAFAELA DINIZ BUENO. 
Obs. MARCELO e ROSA falam de RAFAELLA DINIZ BUENO, 
que assinou a prova. 

Não prospera a versão apresentada pelas acusadas 
de que estavam tratando da venda de calçados. Conforme se 
observa do teor das interceptações, na realidade essa foi uma 
forma utilizada para obstar eventual investigação e 
responsabilização penal. Além disso, testemunhas que 
trabalhavam próximas às acusadas disseram desconhecer que as 
acusadas vendessem calçados (Itamar Lino, Ilcineide e Anita 
Garibaldi - mídia — fl. 2238). Outrossim, durante os 
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interrogatórios, as acusadas Eunice e Maria do Rosário' se 
contradisseram sobre quem realmente trazia os supostos 
sapatos para serem vendidos (mídia - fl. 2315). 

As conversações interceptadas não permitem 
dúvidas da atuação deliberada e concertada das acusadas para 
solicitar dinheiro (vantagem indevida) em troca do 
favorecimento na aprovação nos Exames da OAB/GO. Veja: 

índice : 2408250 
Operação : PILOTO 
Nome do Alvo : ROSARIO 
Fone do Alvo : 6281396835 
Localização do Alvo 
Fone de Contato : 6299733042 
Localização do Contato 
Data : 2006-12-17 
Horário : 13:35:21 
Observações: @@@ EUNICE X CAROLTNA/ROSÁRIO///* 

Transcrição: EUNICE procura por ROSÁRIO. CAROLINA 
responde que ROSÁRIO disse pra ela trazer três 
sandálias para as meninas. EUNICE diz que ela havia 
falado 	pra 	ela, 	mas 	ela 	está 	correndo 
atrás.. .CAROLINA complementa que tem uma pra CAMILA 
(também). EUNICE que fala que está tentando pegar os 
números que não ficaram prontos ainda (pagamentos), 
que está esperando o rapaz lá. CAROLINA pergunta se 
EUNICE quer falar com ela (com ROSÁRIO) EUNICE 
responde que sim. ROSÁRIO atende e EUNICE fala que 
vai endoidar com o povo, que tem uns que ASSINARAM OS 
SAPATOS; Que embaixo tem a assinatura (nas petições). 
ROSÁRIO diz que é para deixar com ela, que não é para 
se preocupar que ela vai olhar tudo e arruma. EUNICE 
fala que tem um que não foi buscar o sapato, que 
ficou fora (está se referindo a CHRISTIAN MARCELO 
AQUINO XIMENES MORETTO, que não conseguiu chegar à 
tempo e não fez a prova da segunda fase). ROSÁRIO 
fala que sabe, que viu. EUNICE fala que então esse 
fica de fora. ROSÁRIO fala que se ele estiver na 
lista (dos nomes passados) depois ela dá um jeito pra 
ele. EUNICE insiste que "mas não entrou, não entrou". 
ROSÁRIO fala na próxima ele entra. EUNICE concorda e 
ROSÁRIO pede para ela vir até sua casa para 
conversarem pessoalmente. 

índice 2408256 
Nome do Alvo EUNICE 
Fone do Alvo : 6299733042 
Fone de Contato : 6281396835 
Data: 2006-12-17 
Horário: 13:42:22 
Observações: @@@ EUNICE X MARIA DO ROSÁRIO* 
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Transcrição: EUNICE pergunta pra ROSÁRIO se ela sabe 
da sandália (prova) do FERNANDO, depois corrige, 
ROBSON (ROBSON DIVINO BERNARDES) que assinou. ROSÁRIO 
fala que sabe. EUNICE fala que tem uma outra pessoa 
que ficou fora (que não estava na fraude) e assinou e 
gostaria de pagar os pares todos (RAFAELA DINIZ 
BTJENO). ROSÁRIO responde que tem jeito sim, que é 
para deixar lá com ela (o nome). EUNICE fala que os 
cinco pares ele paga mil reais. 	ROSÁRIO fala que 
pode fazer. EUNICE pergunta se ROSÁRIO está em casa. 
ROSÁRIO fala para ela vir à noite (levar os nomes) 
porque tem uma festa para ir no Madre Germana. 

índice: 2408674 
Operação: PILOTO 
Nome do Alvo: ESTEVÃO 
Fone do Alvo: 6284024835 
Data: 2006-12-17 
Horário: 18:40:33 
Observações: @ESTEVÃO X MARCELO///* 
Transcrição: MARCELO pergunta se ESTEVÃO tem esquema 
no DETRAN. . .ESTE VÃO fala que é a UEG que está 
fazendo, se não fosse isso teria o esquema. 
Obs. MARCELO combinou com EUNICE de conseguir uma 
carteira de habilitação para ela. Essa carteira 
provavelmente é para MARIA DO ROSÁRIO, que está 
tentando tirar uma habilitação. 

índice : 2409101 
Operação : PILOTO 
Nome do Alvo : ROSA 
Fone do Alvo 	6299797478 
Data : 2006-12-17 
Horário 21:49:40 
Observações : 8 ROSA X MARCELO///* 
Transcrição :ROSA fala que ainda está esperando gente 
para entregar a prova; Que hoje ainda vai pegar um 
"menino" e ela vai ligar para a MARIZA (MARIZA CAMPOS 
PAIVA); Que a MARIZA vai pegar amanhã e ela é a 
última e depois ROSA e ESTEFÂNIA vão até a casa de 
MARCELO; Que pegou um recurso hoje. ROSA pergunta se 
a mulher vai "esquentar" para ele. MARCELO pergunta 
que mulher. ROSA pergunta se MARCELO vai resolver a 
negocio da amiga dele, observando que ele quer que 
resolva (conseguir uma CNH para ROSÁRIO). MARCELO 
responde que vai resolver que ele vai ter que pagar 
mesmo porque quem está fazendo a prova do "trem" lá 
não é mais o Detram, agora é a UEG. ROSA diz que têm 
um esquema no DETRAN com um cara da auto escola que a 
carteira sai em 60 dias, mas é 2.200. MARCELO diz que 
ela (EUNICE) fez para ele por mil, então é melhor 
pagar para ela. ROSA responde que então é para 
MARCELO arrumar esses mil para ela, que depois eles 
vão precisar dessa menina (RAFAELA). MARCELO fala que 
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vai ajudar porque essa menina já ajudou ele demais e 
ela é filha de juíza e depois pode precisar desse 
povo. 
Obs. RAFAELA DINIZ BUENO, amiga de MARCELO assinou a 
peça processual da prova da OAB e MARCELO pediu para 
EUNICE ajudá-la. Para isso EUNICE o valor de mil 
reais ou então que ele conseguisse uma CNH para MARIA 
DO ROSÁRIO. 

Índice: 2439012 
Operação: PILOTO 
Nome do Alvo: ROSA 
Fone do Alvo: 6281666180 
Data: 2006-12-29 
Horário: 20:32:50 
Observações: @@@ ROSA X MARCELO  
Transcrição: ROSA fala que a menina não passou e 
denunciou ela; Que a menina não passou pq assinou a 
prova e quem assina não passa (fala de RAFAELA DINIZ 
BUENO); Diz que terça-feira a Polícia Federal vai 
ouvi-Ia e a coisa ta feia pro lado dela. Pergunta se 
tem alguém na vivo que possa apagar as chamadas 
feitas no seu telefone e diz que todas as carteiras 
vão ser cassadas e diz que o MARCELO comprou e vendeu 
vaga na OAB. Diz que vai negar até morrer porque eles 
não tem prova nenhuma. Aos 13:29min - MARCELO fala 
que EUNICE falou pra ele que jogou a prova embaixo da 
torneira e destruiu a prova, a que ela tinha 
assinado, e que tinha posto a segunda no lugar. Diz 
que EUNICE destruiu a prova e que não existe prova 
nenhuma. ROSA diz que a cumade (EUNICE) mentiu. (Rosa 
fala de todas as fraudes e insiste para Marcelo 
conseguir apagar os registros na operadora de 
telefonia. Rosa fala que não tem provas e que vai 
negar tudo que realmente fez. Conversam sobre a 
destruição da primeira prova de Rafaela Diniz. Rosa 
fala de todas as fraudes que fez e do medo de que a 
polícia tenha acesso à sua conta de telefone) 

Índice: 2500501 
Operação: PILOTO 
Nome do Alvo: EUNICE 
Fone do Alvo: 6299733042 
Fone de Contato: 6281344671 
Data: 2007-01-16 
Horário: 14:20:17 
Observações: @@@EUNICE X ROSÁRIO///* 
Transcrição: ROSÁRIO diz que ligou para contar que 
ficou sabendo que eles separam umas provas lá de D. 
Comercial e dizem que estão idênticas; Que não sabe o 
que está idêntico são as assinaturas ou o quê, mas 
disseram que vão chamar as pessoas. Que amanhã vai 
pra lá e qualquer novidade fala que EUNICE, mas não 
sabe quem são; Pergunta se EUNICE sabe se aiguØm fez 

Eduardo Rjíeiro de Oliveira 
Juiz Federal Substituto 



Seção Judiciária do Estado de Goiás 	 (L. 2850 
a  VARA 

AUTOS N° 5608-67.2012.4.01.3500 

prova assim (que estão no esquema com elas). EUNICE 
responde que fez (que sabe). ROSÁRIO pergunta "tudo 
igualzinha". EUNICE responde que fez. ROSÁRIO diz que 
o povo não tem idéia; Que sabem nem trocar as 
palavras; Pergunta quem são as pessoas. EUNICE diz 
que foi o ROBSON (ROBSON DIVINO BERNARDES). ROSÁRIO 
interrompe e fala que é para avisar eles que eles vão 
ser chamados. EUNICE pergunta o que que eles vão ter 
que falar. ROSÁRIO diz que é para eles falarem "ah, 
essa prova não é minha não", ai se lembra e fala "ah, 
mas a letra é deles, né?" e pergunta ' o que que eles 
vão falar? Que esculpa eles vão dar; Que não tem como 
ajudar todo mundo mesmo, não. Que são tudo uns "songa 
monga". EUNICE faia que eles não sabem nem pra lado 
vão; Que ensina um e todos copiam do mesmo jeito. 
ROSÁRIO pergunta 'e agora?; Que a não ser que todos 
afirmem que não copiaram de ninguém e acabou. Que 
parece que foram umas quatro provas que ela (a fiscal 
que corretora) separou e vai passar para o Dr. 
ELÁDIO; Que essas pessoas vão ser investigadas; Que 
está avisando para ir preparando o campo e perigoso 
eles prejudicarem EUNICE. EUNICE diz que vai dizer 
que não conhece eles. ROSÁRIO diz que eles não a 
conhecem também 'quero ver'; Que vai anular a prova 
deles, e se anular é para eles ficarem caladinhos que 
na próxima coloca eles lá (aprova no próximo exame), 
só que não podem nem sonhar em abrir a boca; Que eles 
não vão perder nada, só vai atrasar, seria agora mas 
vai ser em março. EUNICE fala que então ta, que então 
é para ROSÁRIO avisar os nomes, ou os números pelo 
menos (das provas separadas). 
Obs. Candidatos que entregaram provas iguais: 
DANIELLA LINA CINTRA, NAIRA ANDRADE ROSSI LÉLIS, 
MARIÂNGELA ALVES DE MELO, LÚCIA LIRA SCHELLE, RICARDO 
DE MORAES RAMOS, LEGMAR DIVINA DA SILVA, MARIA REGINA 
ARAÚJO BASTOS E MARQUES, ROBSON DIVINO BERNARDES, 
KELLEN CRISTIANE AFONSO e LUZIA PELES PINHEIRO DE 
FREITAS. 

Índice: 2500531 
Operação: PILOTO 
Nome do Alvo: ROSA 
Fone do Alvo: 6281666180 
Data: 2007-01-16 
Horário: 14:32:22 
Observações: @@@EUNICE X ROSA///* 
Transcrição: EUNICE DIZ QUE O BICHO PÁ PEGANDO. 
SEPARARAM 4 PROVAS DAQUELAS DE COMERCIAL... AÍ VOCÊ 
PÁ NO BONDINHO NÉ? (telefone sem cadastro) .... VÃO 
CHAMAR AS PESSOAS ("o povo que fez prova de 
Comercial") LÁ (OAB) PORQUE AS PROVAS SÃO 
IGUALZINHAS, PORQUE COPIOU UM DO OUTRO. ROSA TÔ. 
VOCÊ VAI PENSANDO O QUE VAI FALAR PARA AS PESSOAS... 
ROSA DIZ QUE A GENTE NÃO DEU RESPONDIDO SE FIZERAM 
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IGUAL. .. . VOCÊ PRECISA SABER O NOME.. . EUNICE DIZ QUE 
ESTÁ ATRAS (PARA SABER OS NOMES) ... O QUE FOI VENDIDO 
NO AXIOMA É ESSE TREM AÍ. 

Índice: 2511827 
Operação: PILOTO 
Nome do Alvo: EUNICE 
Fone do Alvo: 6298010955 
Data: 2007-01-18 
Horário: 14:45:19 
Observações: @@@EUNICE X MARIA DO ROSÁRIO///* 
Transcrição: ROSÁRIO diz que perdeu aquele negócio. 
EUNICE fala que ela não perdeu não, que ficou com 
ela; Pergunta se tem como passar para ROSÁRIO. 
ROSÁRIO responde que pode passar. EUNICE dita os 
nomes: ROSALINA ALVES DE MORAES, FABIANE DE ASSIS E 
SILVA; Que amanhã de manhã se der certo EUNICE já 
resolve para ela. ROSÁRIO diz que vai ver amanhã 
cedo, que não chegou nada lá ainda, só amanhã. EUNICE 
fala que o ROBSON veio até sua casa e ela já falou 
com ele; que se chamarem lá é para... ROSÁRIO diz que 
ta. EUNICE fala que qualquer coisa é para ROSÁRIO 
chamar, mas a OSMIRA deve ligar chamando. ROSÁRIO 
concorda e desligam. 
Obs. Candidatos que entregaram provas iguais: 
DANIELLA LINA CINTRA, NAIRA ANDRADE ROSSI LÉLIS, 
MARIÂNGELA ALVES DE MELO, LÚCIA LIRA SCHELLE, RICARDO 
DE MORAES RAMOS, LEGMAR DIVINA DA SILVA, MARIA REGINA 
ARAÚJO BASTOS E MARQUES, ROBSON DIVINO BERNARDES, 
KELLEN CRI5TIANE AFONSO e LUZIA TELES PINHEIRO DE 
FREITAS). 

Índice: 2883929 
Operação: PILOTO 
Nome do Alvo: ROSA 
Fone do Alvo: 6281666180 
Fone de Contato: 6284174120 
Data: 2007-04-12 
Horário: 09:35:20 
Observações: @CARMELINO X ROSA///* 

Transcrição :ROSA informa que está em casa e pergunta 
se CARMELINO (CARMELINO JOSÉ DE ARAÚJO) quer ir ao 
seu encontro. . . CARMELINO diz que no momento não 
pode, por que está aguardando um pessoal pra poder 
resolver um negócio. . . ROSA diz que ontem ficou 
correndo o dia inteiro, e hoje também está correndo 
atrás desse 'trem'. Fala: "amanhã eles vão, 
entendeu?" (entregar os dados dos cadidatos). 
Pergunta o que CARMELINO resolveu.. . CARMELINO diz 
que não entrou dinheiro para seu irmão e ele não vai 
mexer (ISMAILDE COMES DA SILVA); Que tem as duas 
pessoas que ele falou para ela. ROSA pergunta sobre 
as duas mulheres... CARMELINO fala q1ie2  elas 
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mantiveram o negócio com o 'cara' (outro fraudador), 
pois ele garantiu dessa vez.. .ROSA pergunta pela 
menina. . .CARMELINO diz que ela ficou de ligar, mas 
ainda não ligou, mas que ROSA tem o telefone dela. 
ROSA responde que não e pede o telefone dela e do 
outro menino... CARMELINO informa: 8417-4882 de 
DANIELE RIBEIRO RODRIGUES e 8407-9888 	de RENATO 
(RENATO ALVES DE MELO) ... ROSA diz que vai ligar pra 
eles pra confirmar o que decidiram. ;l;/ 

índice: 2884417 
Operação: PILOTO 
Nome do Alvo: ROSA 
Fone do Alvo: 6281666180 
Fone de Contato: 32153492 
Data: 2007-04-12 
Horário: 10:32:44 
Observações: @ JORGE (ADILSON) X ROSA: MARCAM 
ENCONTRO///* 
Transcrição: ADILSON NOGUEIRA, usando o nome de 
JORGE, diz que está com o dinheiro e pergunta onde 
ele e ROSA podem se encontrar. Marcam na casa de ROSA 
e ela explica como chegar até lá. 

índice: 2885074 
Operação: PILOTO 
Nome do Alvo: ROSA SDE FÁTIMA MESQUITA 
Fone do Alvo: 6281750288 
Fone de Contato : 84651498 
Data: 2007-04-12 
Horário: 11:33:46 
Observações: @ EUNICE X ROSA///* 
Transcrição: ROSA diz que pegou o dinheiro do povo e 
acabou de chegar em casa. EUNICE fala que está sem 
carro, mas que vai se reunir com o povo às 5h e já 
queria levar (o dinheiro). ROSA responde que ela quer 
pegar o negócio (gabarito) porque na hora que estava 
pegando o dinheiro já falou que ia entregar o negócio 
e teve gente quer "ficou meio assim" (como medo ou 
dúvida), porque tem gente não presta nem para colar, 
mas que concordaram; Que tem que falar (como vai ser) 
porque a pessoa pode não querer assim ou então não 
conseguir (fazer a prova colando). Que dando o nome 
eles ficariam tranquilos. EUNICE pede para ROSA vir 
até sua casa e ROSA responde que tem que dar almoço 
para o FERNANDO; Que estava na casa de uma candidata 
que mora perto dela. EUNICE fala que tem que dar um 
sinal para "pegar o trem", senão não pega hoje ou 
amanhã no máximo. ROSA diz que já prometeu que ia 
entregar o gabarito até a sexta à noite para eles 
verem como é que vão fazer. EUNICE pergunta se ROSA 
mostrou aquele "papelzinho". ROSA responde que mesmo 
assim tem gente que tem medo. EUNICE pergunta sobre a 
possibilidade de "passar pra frente" (os ca idatos 
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venderem ou darem o gabarito para outros). ROSA fala 
que acha que isso não vai acontecer porque as pessoas 
estão pagando 5 mil. EUNICE fala que se passar "a 
coisa vai pegar". EUNICE fala que depois elas 
conversam pessoalmente porque já estão conversando 
demais. ROSA fala que é para ela dar um jeito de 
pegar o dinheiro. 

índice : 2885567 
Operação : PILOTO 
Nome do Alvo : ROSA 
Fone do Alvo : 6299797478 
Fone de Contato : 96720854 
Data : 2007-04-12 
Horário 	12:26:23 
Observações : @ ROSA X ROSALINA : TELEFONE CLEBSON 
8416 55831/1* 

Transcrição :ROSA pede para ROSALINA o telefone de 
CLEBSON, fala que o que ele passou para ela não está 
atendendo. ROSALINA diz que vai chegar em casa e 
passar um e-mail para CLEBSON ligar para ROSA; Que 
está arrumando outros candidatos para ROSA. 

índice : 2891678 
Operação : PILOTO 
Nome do Alvo : EUNICE 
Fone do Alvo : 6298010955 
Fone de Contato : 6299715417 
Data : 2007-04-13 
Horário : 09:42:50 
Observações : @ EUNICE X JUNIOR///* 

Transcrição: EUNICE diz que o negócio ficou daquele 
jeito: apenas o nome. Fala que queria o nome daquele 
menino - CRISTIANO ou CRISTIAN (CHRISTIAN MARCELO 
AQUINO XIMENES). JUNIOR diz que vai falar com ele 
depois retorna a ligação. Comenta que ainda falta um 
seu; Que teve esses seis, mas pode aparecer mais dois 
hoje. EUNICE pergunta se ele vai viajar. JÚNIOR 
responde que se ela der o negócio ele vai, se não der 
ele não vai (gabarito). EUNICE responde que não (vai 
dar); Que é apenas o nome. JÚNIOR pergunta se não vai 
pagar o papelzinho. EUNICE responde que não, que não 
vai precisar; Que comenta que dessa maneira ficou bem 
melhor. 

índice: 2893222 
Operação: PILOTO 
Nome do Alvo: EUNICE 
Fone do Alvo: 6284651498 
Data: 2007-04-13 
Horário: 12:24:58 
Observações: ROSA X EUNICE///* 
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Transcrição: ROSA fala que está um leilão; Que ligou 
pra dois e eles disseram que acharam bem mais barato. 
EUNICE fala que já está voltando (da casa de 
ROSÁRIO). ROSA pergunta: e aí. EUNICE "e aí disse que 
você pode negociar" (ROSÁRIO disse).. ROSA pergunta 
se pode negociar a 5 (mil). EUNICE confirma (pode 
negociar o gabarito) 

Índice: 2895422 
Operação: PILOTO 
Nome do Alvo: EUNICE 
Fone do Alvo: 6284651498 
Data: 13/04/2007 
Horário: 16:12:46 
Observações: @@@ROSA X EUNICE 
Transcrição: ROSA comenta que quando chegou em casa 
havia algumas pessoas na frente de sua casa e elas a 
abordaram perguntando como ela poderia ajudá-los na 
OAB; Que o rapaz disse que da outra vez (outro 
concurso) ficou sabendo que a vizinha do Damázio 
fazia esse esquema; Que não quis falar quem lhe 
indicou mas que tem quatro pessoas. EUNICE fala que 
fica com medo. ROSA fala que o nome do rapaz é MARCO 
AURÉLIO (MARCO AURÉLIO INOCÊNCIO MOTA) e ela conhece 
ele da porta do curso Damásio; Que até amanhã vai ter 
muito candidato; Que agora está pegando cheque e está 
avisando que é para marcar só 50 e esparramado; Que 
esta pegando nome e CPU das pessoas. EUNICE comenta 
que vai ter que marcar em outro lugar. ROSA ri e diz 
que vai ter que mudar de casa. EUNICE pede para ROSA 
tomar cuidado. ROSA fala que não está dando mais seu 
nome; Que agora é um nome para cada candidato; Que 
uma pessoa falou para ela que vai comprar o gabarito 
com 54 questões e pelo que ele falou ele vai comprar 
de EUNICE. EUNICE fala que isso não é verdade. Que 
esse menino disse que conhece muitas pessoas lá de 
dentro e ele disse que EUNICE e ROSA estão marcadas; 
Que o menino dos quatro (que estava esperando ela na 
porta de casa e disse que tem mais quatro 
interessados) disse que estava nesse esquema de 
comprar gabarito; Que o ESTEVINHO (ESTEVÃO MAGALHÃES 
ZMÇHIA) disse que está comprando o gabarito da FIINHA 
(MARIA DO ROSARIO) ; Que esse povo lá não está santo 
não e o nome deles está começando a vazar; Que ele 
disse que vai comprar da MARIA DO ROSÁRIO. 
Obs. O único aluno do Curso Damásio com o nome de 
MARCO AURÉLIO é MARCO AURÉLIO INOCÊNCIO MOTA (MARCO 
AURÉLIO indicou MICHELY). 

Índice : 2903381 
Operação : PILOTO 
Nome do Alvo : EUNICE 
Fone do Alvo : 6298010955 	- 
Data : 2007-04-14 	 - 7 
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Horário : 17:05:41 
Observações : EUNICE X CAMILA///* 
Transcrição :EUNICE quer saber se é para ir até a 
casa de ROSÁRIO. ROSÁRIO diz que estará em casa em 
meia hora; Que EUNICE pode ir para sua casa. 
Obs. ROSÁRIO vai passar o gabarito para EUNICE e 
pegar os nomes dos candidatos 

Índice : 2903519 
Operação PILOTO 
Nome do Alvo : EUNICE 
Fone do Alvo : 6294651499 
Data : 2007-04-14 
Horário : 17:28:08 
Observações : @@EUNICE X ROSA///* 
Transcrição :ROSA fala que está negociando até as 6h 
e pergunta se aí pode passar os nomes para EUNICE. 
EUNICE fala que está no caminho (está indo passar os 
nomes para ROSÁRIO). ROSA fala que vai passar os 
nomes até as 6h, então. 

Obs. EUNICE está indo até a casa de ROSÁRIO para 
entregar os nomes dos candidatos e pegar o gabarito 
da prova (ALCIO). 

Índice: 2904285 
Operação: PILOTO 
Nome do Alvo: EUNICE 
Fone do Alvo: 6284651498 
Data: 2007-04-14 
Horário: 19:13:04 
Observações: @@@RIVALDO X EUNICE///* 
Transcrição: EUNICE fala para RIVALDO (RIVALDO LIMA 
BARROS) que está no Madre Germana (com MARIA DO 
ROSÁRIO); Que já está com o negócio de RIVALDO nas 
mãos, mas ainda tem que montar para passar para ele 
(gabarito). RIVALDO responde que está em casa e está 
à disposição de EUNICE a noite toda. EUNICE fala que 
eles tem que arrumar um canto pra fazer isso porque 
em casa está preocupada com o GILDÁSIO; Que eles têm 
que montar um esquema para fazer isso (copiar o 
gabarito) . RIVALDO responde que pode ser na sua casa. 
EUNICE fala que lá a mulher de RIVALDO vai ver e fica 
chato. RIVALDO concorda e pergunta onde pode ser, 
então. EUNICE responde que só se for no escritório 
dela. RIVALDO concorda. EUNICE pede para ele ligar 
dai a meia hora, então. EUNICE fala que o fato é que 
agora ele vai dormir sossegado. RIVALDO fala que não, 
que vai ficar "programando'. 

Índice: 2904384 
Operação: PILOTO 
Nome do Alvo: EUNICE 
Fone do Alvo: 6284651498 
Data: 2007-04-14 
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Horário: 19:21:27 
Observações: @@@EUNICE X ROSA///' 
Transcrição: EUNICE pergunta se pode ir até casa de 
ROSA. ROSA diz que está com pessoas em sua casa. 
EUNICE diz que precisa falar com ROSA. ROSA responde 
que então ele pode vir, porque as pessoas já estão de 
saída. EUNICE pergunta quem está lá, porque talvez 
seja alguém com quem ela precisa falar. ROSA fala que 
é EUCLIDES. EUNICE fala que sabe quem é, ele indicou 
as três primeiras pessoas de uma lista e uma dessas 
pessoas é a LÚCIA LIRA e foi ela que denunciou ROSA. 
ROSA responde que os três primeiros são os amigos da 
ELEUSA. EUNICE diz que foi uma daquelas que denunciou 
ROSA. ROSA responde que a mulher do homem, a FABRÍCIA 
(FABRÍCIA BOMBEIRO) é a que fez com a ELEUSA, é a 
amiga dela, mas a denúncia é aquela da outra vez; Que 
agora não tem nada; Que agora eles devem ajudá-los. 
EUNICE fala que está pensando em passar o negócio 
(gabarito) para eles mesmo marcarem. ROSA fala que 
então vão fazer desse jeito. EUNICE fala que já 
chegou lá (na OAB) notícia de que o pessoal do 
DAMÁSIO está falando. ROSA fala eu eles estão dizendo 
que estão vendendo o gabarito e ela não está 
vendendo. EUNICE fala que então deixa assim, é só a 
sala e pronto. ROSA fala que se der o negócio para 
elas marcarem é que vai dar problema (gabarito); Que 
se passar pra ela vai dar problema; Que ela é que é 
amiga da ELEUSA (FABRÍCIA BOMBEIRO). EUNICE diz que 
então é para ligar para ela para falar para ela não 
denunciar. ROSA responde que já conversou com ela e 
com o marido dela. ROSA fala que ela pagou e fez com 
a ELEUSA da outra vez e não deu certo. 

Índice : 2907333 
Operação : PILOTO 
Nome do Alvo : ROSA 
Fone do Alvo : 6299797478 
Fone de Contato : 6292959390 
Data : 2007-04-15 
Horário : 11:56:39 
Observações : @ LUCIANA X MARGARIDA (ROSA)///* 
Transcrição :LUCIANA (LUCIANA LÍDIA ALVES DE SOUZA) 
diz que o RAFAEL não apareceu.. .ROSA comenta que ele 
pensava que era só a la  e não seria possível fazer a 
2a. . .ROSA diz que sua comadre (EUNICE) vendeu o 
gabarito ontem a noite, prejudicando seus 
negócios.. .ROSA diz que deixou de fazer muitos 
negócios por causa do gabarito, estava esperando 
ontem e ela (EUNICE) não passou pra ninguém. Apenas 
vendeu o gabarito sozinha, ganhando dinheiro às suas 
custas.. .ROSA pede pra LU apresentar a MARIA DO 
ROSÁRIO, porque que é a MARIA DO ROSÁRIO é quem faz 
pra ELA(EUNICE) .. .LU confirma que sabe. . .ROSA pede 
pra essa semana marcar um encontro porque vai azer a 
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2a direto com ela (MARIA DO ROSÁRIO).. .ROSA fala que 
a EUNICE foi ontem as 4:00 da tarde pra chácara da 
MARIA DO ROSÁRIO, e quando foi as 08:00 da noite ela 
estava entregando(gabarito) pra o povo. 

Índice: 2907356 
Operação: PILOTO 
Nome do Alvo: TADEU BARBALHO ANDRÉ 
Fone do Alvo: 6296049009 
Fone de Contato : 6299797478 
Data : 2007-04-15 
Horário : 12:01:03 
Observações: @ ROSA X TADEU///* 
Transcrição: ROSA comenta que o RAFAEL caiu na sala 
da LU (LUCIANA LÍDIA ALVES DE SOUZA), e ela informou 
que ele não apareceu; Que até agora tudo certo com os 
dela porque não recebeu nenhuma ligação esquisita 
não. ROSA fala que a LU vai lhe apresentar a mulher 
(MARIA DO ROSÁRIO) nessa semana, então eu vou 
conversar pra fazer a segunda fase direto com ela. 
TADEU diz pra se organizar, porque se pegar direto 
com ela fica melhor. ROSA diz que a comadre (EUNICE) 
estava vendendo gabarito ontem a noite. TADEU diz que 
agora sai dela. ROSA diz que é sacanagem, porque ela 
está atrapalhando os seus negócios; Que está pensando 
em denunciar para passar um susto nela. TADEU 
aconselha a deixar 'quieto. 	ROSA diz que deu R$ 
500,00 pra LU, e ela ficou bastante contente, então 
ela vai marcar com a MARIA DO ROSÁRIO. . .ROSA comenta 
que estava pensando em denunciar, mas vamos aguardar 
porque ainda vai ter a segunda fase.. .ROSA pede para 
o TADEU averiguar se consegue mais candidatos na 
faculdade para realizar a 2a fase. 

Índice: 2918492 
Operação: PILOTO 
Nome do Alvo: EUNICE 
Fone do Alvo: 6298010955 
Fone de Contato: 81396335 
Data: 2007-04-16 
Horário: 21:34:51 
Observações: @ EUNICE X ROSARIO///* 
Transcrição: ROSARIO pede pra EUNICE ir ao seu 
encontro 	na 	sua 	casa. . . EUNICE 	demonstra 
preocupação.. .ROSARIO pede calma, e diz que a guerra 
não acabou.. .EUNICE quer saber se ficou muita gente 
fora.. .ROSÁRIO fala que não. . .EUNICE pergunta se o 
assunto não é esse.. .ROSÁRIO diz que é a respeito 
disso, 	mas 	tem de 	falar pessoalmente.. .EUNICE 
pergunta se tem de ir agora.. .ROSÁRIO fala que é 
melhor, porque ainda tem solução, mas é pra resolver 
depois. 

Índice: 2919351 
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Operação: PILOTO 
Nome do Alvo: EUNICE 
Fone do Alvo: 6284651493 
Fone de Contato: 6291473822 
Data: 2007-04-17 
Horário: 08:32:24 
Observações: @ RIVALDO X EUNICE///* 
Transcrição: RIVALDO diz que conferiu a prova pelo 
gabarito que saiu na internet. EUNICE pergunta 
quantos pontos ele fez. RIVALDO fala que fez assim: o 
tanto de passar mais o número da sala, 	63; EUNICE 
diz que ta bom. RIVALDO fala que não fez mais não pra 
não... (levantar suspeitas). EUNICE interrompe antes 
dele concluir e pede pra não falar mais nada. 
Obs. RIVALDO LIMA BARROS. 
Obs.: Comprovação de EUNICE passou para RIVALDO o 
gabarito que recebeu de ROSÁRIO 
CADASTRO DO TELEFONE 6291473822 - pós-pago GSM, ativo 
em 01/03/07. 
Elaine Santana Lima Barros - 27667847134 
AVENIDA CRISTAL - SN QD30 LT16 JD CALIFORNIA - 74735 
- 080 GO GOIANIA 

índice: 2936075 
Operação: PILOTO 
Nome do Alvo: EUNICE 
Fone do Alvo: 6284651498 
Fone de Contato: 99715417 
Data: 19/04/2007 
Horário: 09:23:55 
Observações: @ EUNICE X JÚNIOR 

Transcrição: JÚNIOR diz que já está com uma na mão e 
vai buscar a outra agora. . .EUNICE informa que o 
menino marcou tudo (CURISTIAN MARCELO AQUINO XIMENES 
MORETO) ... JÚNIOR pergunta quem.. .EUNICE diz que foi o 
CHRISTIAN ...JÚNIOR fala que ta na mão o 'negócio' 
dele, mas ainda não verificou.. .EUNICE diz que ele 
marcou tudo errado e não troca.Fala que vai tentar 
mexer nos dois (CHRISTIAN e a menina), mas não é para 
garantir nada. . .EUNICE comenta que foi ensinado e 
chegaram lá fizeram tudo errado. 

índice: 2937696 
Operação: PILOTO 
Nome do Alvo: EUNICE 
Fone do Alvo: 6284651498 
Data: 19/04/2007 
Horário: 12:01:35 
Observações: @@EUNICE X ROSA 
Transcrição: ROSA pergunta se o 
DE MELO) e o amigo dele (WALDIR) 
passaram ) porque eles foram lá 
entregam o negócio (caderno de 

RENATO (RENATO ALVES 
está tudo certo (se 
e eles (da OAB) não 
prova); Per nta se 
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EUNICE vai fazer recurso para eles ou se só o nome 
deles vai sair na lista (de aprovados). EUNICE 
responde que vai ver e depois responde. ROSA fala que 
já falou pra eles que o nome deles vai sair na 
segunda lista. ROSA fala que eles não sabem fazer 
recurso. 
Obs. Os candidatos DANIELE e RENATO (RENATO ALVES DE 
MELO) foram indicados por CARMELINO (CARMELINO JOSÉ 
DE ARAÚJO). 

índice 	2944460 
Operação : PILOTO 
Nome do Alvo : EUNICE 
Fone do Alvo : 6284651498 
Fone de Contato : 99713417 
Data : 20/04/2007 
Horário : 10:07:30 
Observações: @ EUNICE X JÚNIOR 
Transcrição: EUNICE fala que vai fazer o recurso e 
pergunta quantas questões é que aquela senhora 
(VIVIANE APARECIDA VAI SEEBA) fez, que quantas que 
ele falou que estava marcada certa. . . . JR responde 
que marcadas certas não sabe, ele sabe que ela fez 46 
e deixou 44 em branco... EUNICE fala que ela 
(VIVIANE) não foi olhar quantas tinha marcado no 
cartão certo.. . JR fala que pode ver e ligar daqui a 
pouco.. .. EUNICE fala para ele ligar, que ela está em 
casa e que começou a fazer o recurso, que se por 
acaso ela (VIVIANE) não tiver esse dado, ela 
(VIVIANE) vai ter que ir lá e contar quantas questões 
estão marcadas certas .....JR pergunta pelo menino, o 
CHRISTIAN, e fala que acha que ele fez 45.... EUNICE 
fala que vai ver como é que vai escrever aqui, e pede 
para o JR olhar dos dois e falar para ela, que está 
aguardando.... EUNICE pede o n°  do tel. do EMILIANO, 
e tala que o GILDÁSIO deixou o dinheiro com ela, que 
tem que achar o EMILIANO para pegar o cheque para 
entregar para o GILDÁSIO.... JR fala que vai achar 
ele. 

Obs.: A participação de BERNADETE GUTIER BIFFI, 
VIVIANE APARECIDA VAI SEBBA e filho dela DANIIJLO 
DIEGO VAI MACHADO na fraude ao concurso de abril de 
2007 foi negociada em conjunto. 

índice: 	3074350 
Operação: PILOTO 
Nome do Alvo: EUNICE 
Fone do Alvo: 	6284651498 
Fone de Contato: 	6281750288 
Data: 	07/05/2007 
Horário: 	13:58:06 
Observações: 	@ ROSA X EUNICE 
Transcrição: 	ROSA 	diz 	que 	o 	WALDIR foi 	chamado 	lá 
parece que o cartão dele estava de 	láp,e 	falou 

Eduardo Éibeiro de Oliveira 
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que não marcou de lápis.. .EUNICE diz: que coisa 
estranha.. .QUE O CARTÃO DELE TAVA DE LÁPIS SIM. . .ROSA 
comenta que o RENATO (RENATO ALVES DE MELO) também 
vai ser chamado lá. . .comenta que é só falar que não 
sabe, que não conhece, que 	a coisa vai dar tudo 
certo. 
Obs. Os candidatos DANIELE e RENATO (RENATO ALVES DE 
MELO) foram indicados por CARMELINO (CARMELINO JOSÉ 
DE ARAÚJO). 

Índice: 3074449 
Operação: PILOTO 
Nome do Alvo: ROSA 
Fone do Alvo: 6299797478 
Fone de Contato: 6299080400 
Data: 2007-05-07 
Horário: 14:06:25 
Observações: PAULO AFONSO X ROSA - GALERIA LAURA 
CENTER SALA 401 
Transcrição: PAULO AFONSO fala que está com um colega 
na Galeria Laura Center, Sala 401; Que queria falar 
com ROSA (negociar a fraude). ROSA marca de ir ao seu 
encontro por volta das 4h. 
Obs.: A linha 62 99080400 está habilitada em nome de 
PAULO AFONSO DE SOUZA, CPF 173102881-49, Rua RN 8, 
Qd.08, Lt. 15, Residencial Hugo de Moraes, Goiânia- 
GO. 

Índice : 3099768 
Operação : PILOTO 
Nome do Alvo : EUNICE 
Fone do Alvo : 6284651498 
Data : 10/05/2007 
Horário : 12:41:03 
Observações : @ JUNIOR X EUNICE 
Transcrição :JÚNIOR informa para EUNICE que é: PENAL, 
TRABALHO e ADMINISTRATIVO 

Índice : 3100179 
Operação : PILOTO 
Nome do Alvo : EUNICE 
Fone do Alvo : 6284651498 
Data : 10/05/2007 
Horário : 13:28:27 
Observações : 8 EUNICE X ROSA 
Transcrição: ROSA informa que já está indo.. .comenta 
que está no escritório do CARMELINO, porque ficou com 
medo de ir na xerox com esse 'trem (prova).. .ROSA 
diz que ta tirando no escritório dele, e no momento 
só tem ele e eu.. .EUNICE pergunta onde é esse 
lugar. . .ROSA fala que é no prédio da praça Nova 
Suiça. 

Índice: 3106425 

Eduardo Ribeiro de Oliveira 
Juiz Federal Substituto 
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Operação: PILOTO 
Nome do Alvo: ROSA DE FÁTIMA MESQUITA 
Fone do Alvo: 6281750288 
Fone de Contato: 6232783722 
Data: 2007-05-11 
Horário: 11:00:35 
Observações: @ PAULO AFONSO X ROSA - BAIXAR O PREÇO 
PARA AMIGO 
Transcrição: PAULO AFONSO liga para baixar o preço 
para 3 mil.. .ROSA pede pra fazer isso agora, porque 
vai viajar depois do almoço. . .ROSA diz que quanto 
tiver na mão ligar pra ela.. .ROSA diz que vai 
entregar o documento original.. .PAULO diz que vai 
falar com seu amigo. 

índice : 3106203 
Operação : PILOTO 
Nome do Alvo : ROSA 
Fone do Alvo : 6299797478 
Fone de Contato : 6299080400 
Data : 2007-05-11 
Horário : 10:24:37 
Observações : PAULO AFONSO - AMIGO CANDIDATO X ROSA 
Transcrição :PAULO AFONSO fala que foi colega de 
faculdade de ROSA e que tem um amigo que vai fazer a 
prova de Direito do Trabalho que quer se informar 
sobre a fraude. ROSA diz que não se lembra de PAULO. 
PAULO explica que ele é o PAULO AFONSO, O PAULINHO da 
UNIVERSIDADE UNIVERSO. ROSA pergunta se é o colega 
dela. PAULO confirma. ROSA se lembra de PAULO AFONSO 
e fala que já está com o negócio (prova) e que vai 
viajar porque "a coisa está pegando"; Que vai ligar 
de um outro número para PAULO e ele retorna a 
ligação. 
Obs.: A linha 62 99080400 está habilitada em nome de 
PAULO AFONSO DE SOUZA, CPF 173102881-49, Rua RN 8, 
Qd.08, Lt. 15, Residencial Hugo de Moraes, Goiânia-
GO. 

índice : 3106218 
Operação : PILOTO 
Nome do Alvo : ROSA DE FÁTIMA MESQUITA 
Fone do Alvo : 6281750288 
Fone de Contato : 6299080400 
Data : 2007-05-11 
Horário : 10:27:24 
Observações : @ROSA X PAULO AFONSO - AMIGO CANDIDATO 
Transcrição :PAULO AFONSO fala que vai ligar pra ver 
os preços. . .ROSA diz que está com o negócio já pra 
passar direitinho (a prova).. .que vai ser igual 
daquela vez, que é 4 (quatro mil) ...ROSA pede pra 
conversar com ele (candidato) porque já passa os 
'trem', os títulos, só pra ele praticar.. .PAULO fala 
que liga logo mais. 

Eduardo Ribeiro de Oliveira 
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Obs.: A linha 62 99080400 está habilitada em nome de 
PAULO AFONSO DE SOUZA, CPF 173102881-49, Rua RN 8, 
Qd.08, Lt. 15, Residencial Hugo de Moraes, Goiânia- GO. 

 

índice: 3106956 
Operação: PILOTO 
Nome do Alvo: ROSA DE FÁTIMA MESQUITA 
Fone do Alvo: 6281750288 
Fone de Contato: 6239451764 
Data: 2007-05-11 
Horário: 12:36:04 
Observações: 8 PAULO AFONSO X ROSA 
Transcrição: PAULO AFONSO informa que o menino acabou 
ligar e em 15 minutos vai estar aqui. . .ele vai vir 
deixar (o dinheiro) na GALERIA LAURA CENTER, em 
frente ao Colégio Marista, escritório nas salas 
401/402.. .ROSA diz que já vai ao seu encontro.. .PAULO 
diz que é TRABALHO. . .ROSA fala que ta tudo certo. 

O teor das conversas interceptadas confirmou que 
as acusadas, de forma livre e consciente, solicitaram, por 
diversas vezes, vantagens indevidas para que, com infração do 
dever funcional da Secretária da Comissão de Estágio e Exame 
de Ordem da OAB/GO, e por diversas formas, os candidatos 
tivessem acesso a informações sigilosas das provas ou, de 
outro modo, favorecida a aprovação nos Exames da OAB/GO 
ocorridos no final de 2006 e início de 2007. 

Destaco, a seguir, uma lista, não exaustiva, de 
diversos candidatos que, de acordo com o acervo probatório, 
mormente pelos áudios da interceptação, foram alvo das 
solicitações de dinheiro ou de promessas de vantagem indevida 
por parte da funcionária da OAB/GO, Maria do Rosário, através 
do auxilio de Rosa de Fátima, Eunice e de outros 
intermediadores: SIDNEI APARECIDO PEIXOTO e outros candidatos 
(2306802, 2312482, 2393243, 2393920, 2405627, 2405631 e 
2890946); KELLEN CRISTIANE AFONSO (2299343, 2301800, 2303284, 
2410584); ELEUSA CRISTINA BATISTA, CECÍLIA JÚLIA BARBOSA DA 
SILVA e FABRÍCIA BOMBEIRO DOS SANTOS NOGUEIRA (2300132, 
2300138, 2390471, 2400767, 2400896, 2400930, 2405509, 2407267 
e 2836774); JOSÉ WASHINGTON PÉCLAT SPICACCI (2316375, 
2316424, 2333743, 2407939 e 2516770); MARIA IRANETE MARQUES 
CASCÃO (2319220, 2333159, 2525327, 2527061 e 2529649); RAFAEL 
PONTES DE CAMPOS (2405208, 2405639, 2406658 e 2416226); 
CLEUZA REGINA ALVES (2405062, 2407267, 2410429 e 2412473); 
ULRICO COSTA JÚNIOR, ADÃO CRISÓSTOMO DE MORAIS e JOÃO DOSCO 
ANTUNES TEIXEIRA (2405114, 2410060 e 2412473); JOHNILTON DE 
ALMEIDA E SILVA e MARCELO JOSÉ BORGES (2405062, 2405199, 
2405617, 2405790, 2405806, 2406742, 2406819 e 2412473); 
MARINA PEREIRA BRITO MIGUEL - atual nome de Branca de Neve 

Eduardo Ribeiro de Oliveira 
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Constato, por fim, que foram várias as condutas 
criminosas praticadas pelas acusadas, perpetradas no período 
entre novembro/2006 a maio/2007, nas mesmas circunstâncias de 
tempo, lugar e modo de execução, impondo-se o reconhecimento 
da continuidade delitiva, conforme previsão e requisitos do 
art. 71 do Código Penal, verbis: 

"Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação 
ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma 
espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira 
de execução e outras semelhantes, devem os 
subsequentes ser havidos como continuação do 
primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, 
se idênticas, ou a mais grave, se diversas, 
aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois 
terços." 

Trata-se de crimes de mesma espécie (corrupção 
passiva), praticados por Maria do Rosário, com a participação 
relevante de Eunice e de Rosa de Fátima, com pertinência 
temporal, ainda que as condutas tenham sido realizadas no 
transcorrer de um ano (final de 2006 a meados de 2007), foram 
perpetrados na capital do Estado, sendo utilizados os mesmos 
métodos (arregimentação de candidatos, substituição de 
cartões-resposta originais por outros com marcações corretas; 
revelação do gabarito da primeira prova; revelação antecipada 
de questões das provas práticas, inserção de nomes de 
candidatos em lista de aprovados etc) •2 

Portanto, comprovada a materialidade dos delitos 
e a atuação livre e consciente de Maria do Rosário, Eunice e 
Rosa de Fátima, que se associaram de forma permanente a 
outras pessoas com vistas ao cometimento dos crimes, impõe-se 
a condenação às penas previstas nos arts. 288 e 317, § 1° c/c 
arts. 29, 71 e 327, §20, todos do Código Penal. 

Do perdímento de bens 

Dispõe o artigo 91, inciso II, alínea "b", do 
Código Penal, que constitui efeito da condenação a perda, em 
favor da União Federal, ressalvado o direito do lesado ou 
terceiro de boa-fé, dos instrumentos do crime e do produto do 
crime ou qualquer bem ou valor que constitua proveito 
auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. 

Instrumentos do crime são os objetos materiais 
empregados na execução da infração penal — instrumenta et 

2 
 Nucci, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 13° edição revista, 
atual, e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Págs. 
500/504 
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producta sceleris. Contudo, o confisco, em relação a esses 
bens, só recai sobre aqueles "Cujo fabrico, alienação, uso, 
porte ou detenção constitua fato ilícito", ou que, "Por sua 
destinação específica, são usados na prática de crimes."3  

Produtos do crime são as coisas adquiridas direta 
ou indiretamente com a prática do delito, compreendendo, 
portanto, todas as vantagens, bens ou valores que constituam 
produto ou proveito auferido pelo agente com a prática 
delituosa — producta sceleris. Julio Fabbriní Mirabete 
exemplifica acentuando que Podem ser confiscados, assim, não 
só as coisas subtraídas por furto ou roubo, como também as 
importâncias auferidas pelo autor do crime ao vendê-la."" 

No caso em tela, é induvidoso que os bens 
apreendidos, constituem proveito das vantagens indevidas que 
foram solicitadas e, em muitos casos, recebidas pelas 
acusadas. 

Portanto, por medida de Justiça, impõe-se o 
decreto do perdimento dos bens adquiridos com as fraudes, 
conforme ressaltado na decisão proferida nos autos de n° 
2007.8653-1, cuja cópia foi juntada às fls. 398/425, sendo os 
veículos de placas NGU-9580 (fls. 869/873 e 1341/1342) e NGP-
8460; e numerário apreendido em poder das acusadas (fls. 
148/149), nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal. 

Dispositivo 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a 
pretensão estatal veiculada na denúncia e CONDENO as 
denunciadas MARIA DO ROSÁRIO SILVA, vulgo "Punha", EUNICE DA 
SILVA MELLO e ROSA DE FÁTIMA LIMA MESQUITA, devidamente 
qualificadas nos autos, às penas dos arts. 288 e 317, § 10  
c/c art. 29, 71 e 327, 520, todos do Código Penal. 

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

Diante do requerimento formulado pela acusada 
Rosa de Fátima Lima Mesquita, às fls. 2535 e 2743, a 
exigibilidade das custas, quanto a ela, fica suspensa, ante 
os benefícios da Justiça gratuita ora deferidos (art. 12 da 
Lei n. 1.060/50). 

Deixo de fixar o valor mínimo indenizatório a que 
se refere o art. 387, IV, CPP, visto que tal disposição 

Cezar Roberto B±tencourt 
MIRABETE, Julio Fabbríni 

Paulo, 2005, p. 691. 

Op. cit. p. 727. 
Código penal interpretado • 5° ed. Atlas: São 
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somente foi estabelecida pela Lei n. 11.719/2008. Portanto, 
após a prática dos fatos, não podendo retroagir em prejuízo 
das acusadas. 

Diante da informação de fl. 2347, no sentido de 
que EUNICE DA SILVA MELLO e ROSA DE FÁTIMA LIMA MESQUITA já 
foram excluídas do quadro de advogados da OAB/GO, deixo de 
deliberar sobre a perda da referida função (art. 92, 1, "a", 
CP). 

Decreto o perdimento, em favor da União Federal, 
do numerário apreendido em poder das acusadas (fls. 148/149), 
bem assim, dos veículos de placas NGU-9580 (fls. 869/873 e 
1341/1342) e NGP-8460, auferidos com os proventos dos crimes, 
nos termos do art. 91, II, "b", do CP, salvo se já foram 
definitivamente restituídos por decisão judicial. 

Dosimetria das penas 

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

1. MARIA DO ROSÁRIO SILVA 

1.1 - Do crime do art. 288 do CP 

A culpabilidade foi comprovada e merece 
reprovação no grau máximo, diante do longo tempo de atuação 
nas fraudes (nov/2006 a maio/2007), o que evidencia a 
intensidade do dolo. Não há registro de antecedentes penais, 
assim consideradas as 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 da acusada. As consequências 
extrapenais são graves, pois a atuação permanente da acusada 
possibilitou a obtenção de registros fraudulentos, junto á 
OAB-CO, provocando atuações temerárias de várias pessoas no 
desempenho da função de advogados. Não há se falar no 
comportamento da vítima. 

Diante de tais fundamentos, fixo a pena-base em 
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, tornando-a 
definitiva na ausência de outras circunstãncias, legais ou 
judiciais, a serem consideradas. 

Diante da possibilidade de reconhecimento da 
prescrição retroativa, em razão da pena ora aplicada - pois 
entre a data do fato (nov/2006 a maio/2007) até o reca .jmento 

Eduardo Rieiro de Oliveira 
Juiz Federal Substituto 
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da denúncia (06.02.2012 - fis. 1564/1566) já transcorreu 
prazo superior a quatro anos (art. 109, V, do CP) -, os autos 
deverão retornar para sentença extintiva, quanto ao crime do 
art. 288, CP, tão logo transitada em julgado a sentença para 
a acusação. 

1.2 - Dos crimes do art. 317, §1°, do CP 

A culpabilidade, devidamente comprovada nos 
autos, merece reprovação no grau máximo, diante da grande 
quantidade de candidatos aliciados para participarem das 
fraudes, o que evidencia a intensidade do dolo. Não há 
registro de antecedentes penais, assim consideradas as 
condenações pretéritas que não gerem reincidência. Conduta 
social e personalidade dentro dos padrões de normalidade. A 
motivação e as circunstâncias são próprias da espécie 
delitiva, razão pela qual serão consideradas favoráveis à ré. 
As consequências extrapenais são graves, pois diversos 
candidatos obtiveram registros junto à OAB-GO, sem a devida 
submissão ao exame exigido por Lei, oportunizando a prática 
da advocacia por pessoas sem o mínimo preparo ao desempenho 
de função essencial à Administração da Justiça, o que 
provocou atuações temerárias no desempenho de função tão 
relevante. Além disso, a conduta da acusada provocou 
prejuízos à Administração, com a anulação do certame de 2007, 
porquanto descredibilizou o sistema de seleção que era 
realizado pela própria OAB. Não há se falar no comportamento 
da vítima. 

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

Diante do concurso de pessoas (art. 62, IV, CP), 
elevo as penas para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de 
reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa. 

Visto que a acusada praticou diversos atos com 
infração do dever funcional (suprimindo provas e gabaritos; 
violando sigilo de informações que detinha em razão do cargo 
de Secretária da Comissão de Exame da OAB/GO; inserção de 
dados falsos em sistema informatizado etc), aplico a causa de 
aumento prevista no §10  do art. 317, CP, e elevo as penas 
para 07 (sete) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) 
dias-multa. 

Tendo em vista que a acusada exercia a função de 
Secretária da Comissão de Exame da OAB/GO, ou seja, executava 
atividade típica da Administração, de relevante interesse 
público (conforme já analisado no item 1.1), nos te;mes do 
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art. 327, §10 e 20, do CP, majoro as penas em 1/3, elevando-
as para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 200 
(duzentos) dias-multa. 

Por fim, considerando o reconhecimento da 
continuidade delitiva entre as condutas perpetradas (mais de 
cinquenta solicitações de vantagens indevidas), nos termos do 
art. 71 do Código Penal, aumento as penas em 2/3 (dois 
terços) , elevando-as para 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 
20 (vinte) dias de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) 
dias-multa, que torno definitivas na ausência de quaisquer 
outras circunstâncias, legais ou judiciais, a serem 
consideradas. 

Cada dia-multa, tendo em vista a situação 
econômica da ré, que não considero boa (mídia - fl. 2315), 
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 privativa 
imposta é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, deixo de 
promover a substituição por restritiva de direitos. 

Considerando 	as 	penas 	impostas 	e 	as 
circunstâncias judiciais acima examinadas, 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. 

2. EUNICE DA SILVA MELLO 

2.1 - Do crime do art. 288 do CP 

A culpabilidade foi comprovada e merece 
reprovação no grau máximo, diante do longo tempo de atuação 
nas fraudes (nov/2006 a maio/2007), o que evidencia a 
intensidade do dolo. Não há registro de antecedentes penais, 
assim consideradas as condenações pretéritas que não gerem 
reincidência (Súmula 444/STJ). 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 da acusada. As 
consequências extrapenais são graves, pois a atuação 
permanente da acusada possibilitou a obtenção, junto à 
OAB/GO, de vários registros fraudulentos, provocando atuações 
temerárias no desempenho da função de advogados. Não há se 
falar no comportamento da vítima. 
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Diante de tais fundamentos, fixo a pena-base em 
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, tornando-a 
definitiva na ausência de outras circunstâncias, legais ou 
judiciais, a serem consideradas. 

Diante da possibilidade de reconhecimento da 
prescrição retroativa, em razão da pena ora aplicada - pois 
entre a data do fato (nov/2006 a maio/2007) até o recebimento 
da denúncia (06.02.2012 - fls. 1564/1566) já transcorreu 
prazo superior a quatro anos (art. 109, V, do CP) -, os autos 
deverão retornar para sentença extintiva, quanto ao crime do 
art. 288, CP, tão logo transitada em julgado a sentença para 
a acusação. 

2.2 - Dos crimes do art. 317, §1° , do CP 

A culpabilidade, devidamente comprovada nos 
autos, merece reprovação no grau máximo, diante da grande 
quantidade de candidatos aliciados para participarem das 
fraudes, o que evidencia a intensidade do dolo. Não há 
registro de antecedentes penais, assim consideradas as 
condenações pretéritas que não gerem reincidência. Conduta 
social e personalidade dentro dos padrões de normalidade. A 
motivação e as circunstâncias são próprias da espécie 
delitiva, razão pela qual serão consideradas favoráveis à ré. 
As consequências extrapenais são graves, pois diversos 
candidatos obtiveram registros junto à OAB-GO, sem a devida 
submissão ao exame exigido por Lei, oportunizando a prática 
da advocacia por pessoas sem o mínimo preparo ao desempenho 
de função essencial à Administração da Justiça. Além disso, a 
conduta da acusada contribuiu, diretamente, para provocar 
prejuízos à Administração, com a anulação do certame de 2007, 
porquanto descredibilizou o sistema de seleção que era 
realizado pela própria OAB. Não há se falar no comportamento 
da vítima. 

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

Diante do concurso de pessoas (art. 62, IV, CP), 
elevo as penas para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de 
reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa. 

Visto que a acusada contribuiu, de forma 
relevante, para a prática de diversos atos com infração do 
dever funcional da Secretária da Comissão de Exame da OAB/CO 
(suprimiu provas e gabaritos; violou o sigilo de informações 
que detinha em razão do cargo de Secretária da Comissão de 
Exame da OAB/CO; inseriu dados falsos em sistema 
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informatizado etc), aplico a causa de aumento prevista no §10  
do art. 317, CP, e elevo as penas para 07 (sete) anos de 
reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa. 

Tendo em vista que a acusada contribuiu, de forma 
relevante, para a atuação fraudulenta da Secretária da 
Comissão de Exame da OAB/GO, ou seja, no exercício de 
atividade típica da Administração, de indiscutível interesse 
público (conforme já analisado no item 1.1), nos termos do 
art. 327, §10  e 20, do CP, majoro as penas em 1/3, elevando-
as para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 200 
(duzentos) dias-multa. 

Por fim, considerando o reconhecimento da 
continuidade delitiva entre as condutas perpetradas 
(participação em mais de cinquenta solicitações de vantagens 
indevidas), nos termos do art. 71 do Código Penal, aumento as 
penas em 2/3 (dois terços) , elevando-as para 15 (quinze) 
anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 333 
(trezentos e trinta e três) dias-multa, que torno definitivas 
na ausência de quaisquer outras circunstâncias, legais ou 
judiciais, a serem consideradas. 

Cada dia-multa, tendo em vista a situação 
econômica da ré, que considero boa (Testemunho de Eduardo 
Amaral de Sá - mídia à fl. 2237), terá o valor de 1/10 (um 
décimo) 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 privativa 
imposta é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, deixo de 
promover a substituição por restritiva de direitos. 

Considerando 	as 	penas 	impostas 	e 	as 
circunstâncias judiciais acima examinadas, 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 3°, do Código Penal. 

3. ROSA DE FÁTIMA LIMA MESQUITA 

3.1 - Do crime do art. 288 do CP 

A culpabilidade foi comprovada e merece 
reprovação no grau máximo, diante do longo tempo de atuação 
para as fraudes (nov/2006 a maio/2007), o que permitiu 
refletir e desviar-se da conduta criminosa, restando 
evidenciada a intensidade do dolo. Não há registro de 
antecedentes penais, assim consideradas as condenações 
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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 da acusada. As 
consequências extrapenais são graves, pois a atuação 
permanente da acusada possibilitou que várias pessoas 
obtivessem registros fraudulentos junto à OAB-GO, provocando 
atuações temerárias no desempenho da função de advoqados. Não 
há se falar no comportamento da vítima. 

Diante de tais fundamentos, fixo a pena-base em 
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. 

Tendo em vista que a acusada apresentou confissão 
parcial dos fatos, nos termos do art. 65, inciso III, alínea 
'd', do CP, diminuo as penas para 01 (um) ano e 03 (três) 
meses de reclusão, tornando-a definitiva na ausência de 
outras circunstâncias, legais ou judiciais, a serem 
consideradas. 

Diante da possibilidade de reconhecimento da 
prescrição retroativa, em razão da pena ora aplicada - pois 
entre a data do fato (nov/2006 a maio/2007) até o recebimento 
da denúncia (06.02.2012 - fls. 1564/1566) já transcorreu 
prazo superior a quatro anos (art. 109, V, do CP) -, os autos 
deverão retornar para sentença extintiva, quanto ao crime do 
art. 288, CP, tão logo transitada em julgado a sentença para 
a acusação. 

3.2 - Dos crimes do art. 317, §10, do Lr 

A culpabilidade, devidamente comprovada nos 
autos, merece reprovação no grau máximo, diante da grande 
quantidade de candidatos aliciados para participarem das 
fraudes, o que evidencia a intensidade do dolo. Não há 
registro de antecedentes penais, assim consideradas as 
condenações pretéritas que não gerem reincidência. Conduta 
social e personalidade dentro dos padrões de normalidade. A 
motivação e as circunstâncias são próprias da espécie 
delitiva, razão pela qual serão consideradas favoráveis à ré. 
As consequências extrapenais são graves, pois diversos 
candidatos obtiveram registros junto à OAB-GO, sem a devida 
submissão ao exame exigido por Lei, oportunizando a prática 
da advocacia por pessoas sem o mínimo preparo ao desempenho 
de função essencial á Administração da Justiça. Além disso, a 
conduta da acusada contribuiu, diretamente, para provocar 
prejuízos à Administração, com a anulação do certame de 2007, 
porquanto descredibilizou o sistema de seleção que era 
realizado pela própria OAB. Não há se falar no comportamento 
da vítima. 
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Diante de tais fundamentos, fixo as penas-base em 
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa 
e sete) dias-multa. 

Considerando o concurso entre a atenuante do art. 
65, III, "d", CP (confissão parcial), e a agravante do 
concurso de pessoas (art. 62, IV, CP), com preponderância 
para esta última, elevo as penas para 04 (quatro) anos e 09 
(nove) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa. 

Visto que a acusada contribuiu, diretamente, para 
a prática de diversos atos com infração do dever funcional da 
Secretária da Comissão de Exame da OAB/GO (que suprimiu 
provas e gabaritos; violou o sigilo de informações que 
detinha em razão do cargo de Secretária da Comissão de Exame 
da OAB/GO; inseriu dados falsos em sistema informatizado 
etc), aplico a causa de aumento (1/3) prevista no §10  do art. 
317, CP, e elevo as penas para 06 (seis) anos e 04 (quatro) 
meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa. 

Tendo em vista que a acusada contribuiu, de forma 
relevante, para a atuação fraudulenta da Secretária da 
Comissão de Exame da OAB/GO, ou seja, no exercício de 
atividade típica da Administração, de indiscutível interesse 
público (conforme já analisado no item 1.1), nos termos do 
art. 327, §10  e 20, do CP, majoro as penas em 1/3, elevando-
as para 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de 
reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa. 

Por fim, considerando o reconhecimento da 
continuidade delitiva entre as condutas perpetradas 
(participação em mais de cinquenta solicitações de vantagens 
indevidas), nos termos do art. 71 do Código Penal, aumento as 
penas em 2/3 (dois terços) , elevando-as para 14 (quatorze) 
anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 295 (duzentos e 
noventa e cinco) dias-multa, que torno definitivas na 
ausência de quaisquer outras circunstâncias, legais ou 
judiciais, a serem consideradas. 

Cada dia-multa, tendo em vista a situação 
econômica da ré, que não considero boa (mídia - fl. 2315), 
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 privativa 
imposta é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, deixo de 
promover a substituição por restritiva de direitos. 

Considerando 	as 	penas 	impostas  
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circunstâncias judiciais acima examinadas, 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. 

Providências finais 

Transcorrido o prazo para recurso da acusação, 
volvam os autos conclusos para análise da prescrição 
retroativa quanto aos crimes do art. 288 do CP. 

Após o trânsito em julgado: 

a) expedir mandado de prisão e guia de 
recolhimento definitivo para as apenadas. 

b) intimar as apenadas para recolherem os valores 
das custas processuais (salvo quanto à apenada Rosa de 
Fátima, para quem a exigibilidade está suspensa, cf. parte 
dispositiva) e multa, no prazo de 10 (dez) dias (art. 50, 
CP), sob pena de comunicação à PEN e inscrição na dívida 
ativa (CP, art. 51). 

c) lançar o nome das apenadas no rol dos culpados 
(art. 50, LVII, CRFE/88). 

d) comunicar ao Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de Goiás acerca da suspensão dos direitos políticos 
(artigo 15, inciso III, da CRFB). 

e) 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, com a redação 
da Lei n. 11.690/2008). 

P. R. I. 

Goiânia-GO, 11 de dezembro de 2015 

EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA 
Juiz Federal Substituto 
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