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Vistos etc. 

 

JOSÉ BRAULIO BRITO MAIA, brasileiro, casado, branco, 

natural de Ribeira do Pombal/BA, nascido no dia 24/03/1957, com 49 anos de idade 

na data do fato, filho de Gladstone Moura Maia e Josefa de Oliveira Brito Maia, 

residente na Rua Cel. Lucas de Oliveira, 2425/105, bairro Petrópolis, nesta capital; 

 

JORGE LUÍS CARDOSO DA SILVA, brasileiro, viúvo, negro, 

natural de Porto Alegre/RS, nascido no dia 07/09/1954, com 51 anos de idade na 

data do fato, filho de Alcides Cardoso da Silva e Emília da Silva, residente na Rua 

Siqueira de Campos, 156, Vila Stela Maris, em Alvorada/RS, e com endereço 

profissional na Rua Marcílio Dias, 877, bairro Menino Deus, nesta capital, restaram 

denunciados pelo Ministério Público como incursos nas sanções do artigo 171, 

caput, (3 vezes), c/c artigo 29 e na forma do artigo 69, caput, todos do Código 

Penal. Assim foram descritos os fatos: 

 
“No período compreendido entre 31 de março de 2006 e 9 de 

maio de 2006, pelo menos por três ocasiões, em horários não 
esclarecidos, na sede do Sindicato dos Professores do Ensino 
Particular do Rio Grande do Sul – SINPRO-RS, na Avenida João 
Pessoa, 919, bairro Farroupilha, nesta capital, os denunciados 
obtiveram vantagem ilícita em valores variados, induzindo em erro o 
Sindicato. 

 
Por ocasião dos fatos o denunciado Jorge Luís, que 

efetivamente prestava serviços ao Sindicato, forneceu ao denunciado 
José Braulio notas fiscais de aquisição de produtos que não 
correspondiam ao serviço que prestou. Tais notas fiscais eram 
preenchidas com valores superiores ao cobrado por Jorge Luís pelos 
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seus serviços. De posse de tais notas o denunciado José Braulio, em 
desconformidade com o estabelecido pela instituição, autorizava 
pessoalmente a despesa e passava a necessidade de pagamento ao 
setor financeiro. Neste eram confeccionados os cheques para 
pagamento da despesa, nominais ao denunciado Jorge Luís Cardoso 
da Silva. 

 
Jorge Luís sacava os cheques, descontava o valor referente 

aos serviços que prestava e entregava a José Braulio a diferença de 
valores. 

 
Fatos: 
 
1-  No dia 31 de março de 2006, apresentando a nota fiscal 627 

da empresa Made Foca – Materiais de Construção Foca Ltda. (fl. 110), 
os denunciados receberam e sacaram o cheque 0336746, da agência 
00428, da Caixa Econômica Federal, do sacador SINPRO-RS, no valor 
de R$2.858,20 (fl. 109). Jorge Luís sacou o dinheiro e entregou a 
diferença entre os serviços que prestou e o valor sacado a José 
Braulio, que obteve para si tal quantia; 

 
2 - No dia 10 de abril de 2006, apresentando a nota fiscal 358 

da empresa Instalações Telefônicas Servitel Ltda. ME  (fl. 112), os 
denunciados receberam e sacaram o cheque 0217132, da agência 
00100, do Banco Banrisul, do sacador SINPRO-RS, no valor de 
R$4.400,00 (fl. 111). Jorge Luís sacou o dinheiro e entregou a 
diferença entre os serviços que prestou e o valor sacado a José 
Braulio, que obteve para si tal quantia; 

 
3 - No dia 9 de maio de 2006, apresentando a nota fiscal 367 

da empresa Instalações Telefônicas Servitel Ltda. ME  (fl. 114), os 
denunciados receberam e sacaram o cheque 0262919, da agência 
00100, do Banco Banrisul, do sacador SINPRO-RS, no valor de 
R$3.393,50 (fl. 113). Jorge Luís sacou o dinheiro e entregou a 
diferença entre os serviços que prestou e o valor sacado a José 
Braulio, que obteve para si tal quantia. 

 

A denúncia foi recebida em 11/03/2010 (fl. 273). 

Os réus foram citados (fls. 300 e 303), apresentando resposta à 

acusação (fls. 312/314 e 316/320). 

Na instrução foram ouvidas cinco testemunhas de acusação (fls. 

351/372), tendo sido homologada a desistência de uma testemunha arrolada na 

inicial (fl. 387). Os réus foram interrogados (fls. 387/406). 

Atualizados os antecedentes criminais (fls. 413/420). 

Convertidos os debates em memoriais, nestes, o Ministério 

Público requereu a procedência da ação penal (fls. 421/425). 

Por, sua vez, o Assistente da Acusação ratificou os memoriais do 

Ministério Público pugnando pela condenação dos acusados (fls. 427/430). 
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A defesa, a seu turno, sustentou preliminarmente, a colidência 

entre as defesas, apresentando por conseguinte, memoriais apenas para o réu 

José Braulio Brito Maia. Assim, alegou que não restou provado o dolo no agir do 

acusado e bem assim a vantagem ilícita por ele obtida. Postulou a absolvição (fls. 

439/446). 

Acolhida a colidência defensiva, foi nomeada ao acusado Jorge 

Luis da Silva Cardoso a Defensora Pública atuante em casos colidentes, a qual, em 

memoriais, sustentou que o acusado não obteve qualquer vantagem ilícita com sua 

conduta, apenas limitou-se a prestar os seus serviços e receber a remuneração por 

tais atividades, ou seja, descontava os cheques para o corréu e retinha apenas o 

lhe era devido pelos seus serviços. Postulou a absolvição por ausentes os 

requisitos necessários à configuração do delito pelo réu Jorge (fls. 448/452). 

 

É O RELATO. 

PASSO A DECIDIR. 

 

Preliminarmente, embora já superada a alegação de colidência 

entre as defesas, passo a analisar a questão. 

Embora sanada a alegação defensiva com a nomeação de 

Defensoras diversas, faltam subsídios para que efetivamente se reconheça a 

mácula suscitada, não sendo producente que se anule o feito com base em 

informação obtida apenas na prorrogação do interrogatório. Veja-se. 

A questão que realmente evidenciou a ocorrência de colidência 

apenas veio à tona na prorrogação do interrogatório do réu Jorge Luís, último 

depoimento a ser tomado no feito. E veja-se, consoante termo de presença da fl. 

386, cada acusado estava sendo assistido por um defensor, portanto, não é caso 

de nulidade absoluta do feito, tampouco renovação da instrução, que até então 

vinha sendo acompanhada por defensores diferentes (fl. 350). 

Até porque, como é o caso do réu Jorge Luis, quando os réus 

possuem defensores constituídos que, v. r.,  já lhes dão assistência desde a fase 

policial, é proporcionado pela prova encartada no inquérito que tomem 

conhecimento ab initio da existência de eventual colidência entre os interesses dos 

acusados, sendo deles, portanto, o dever de alertar a situação tão logo ela seja 

observada. 
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REVISAO CRIMINAL. JURI. HOMICIDIO QUALIFICADO. 1. 
COLIDENCIA DE DEFESAS. NULIDADE DO PROCESSO. 
INOCORRENCIA. NAO HA QUE SE FALAR EM COLIDENCIA DE 
DEFESAS, VISTO QUE APOS A RENUNCIA DO DEFENSOR QUE 
APRESENTOU A DEFESA PRELIMINAR PARA AMBOS OS 
ACUSADOS , TODA A DEFESA PASSOU A SER EXERCIDA POR 
DOIS ADVOGADOS, EVIDENCIANDO QUE NENHUM PREJUIZO 
RESTOU AO RECORRENTE, GARANTINDO ASSIM, A SUA AMPLA 
DEFESA. (grifei) 2.REDUCAO DA PENA APLICADA. 
IMPOSSIBILIDADE. E CERTO QUE EM HAVENDO ATENUANTE DA 
MENORIDADE, O JUIZ E OBRIGADO A REDUZIR A PENA; DE 
OUTRA BANDA, A LEI PENAL NAO ESPECIFICA O QUANTUM A SER 
DIMINUIDO, FICANDO A CRITERIO DO JULGADOR. A 
UNANIMIDADE, IMPROVERAM O PEDIDO REVISONAL. (Revisão 
Criminal Nº 699202271, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Saulo Brum Leal, Julgado em 
12/11/1999) 

 

No que diz com a materialidade, vem apontada pelas notas 

fiscais de fls. 120, 122 e 124 que dão conta da fraude utilizada pelos acusados, e 

pelos cheques (fls. 119, 121 e 123) que evidenciam a vantagem por eles auferida. 

Tocante à autoria, vem apontada pelos depoimentos colhidos no 

decorrer da instrução, notadamente pelas declarações do acusado Jorge Luís 

Cardoso da Silva (fls. 396/406) que confirma que prestava serviços gerais para o 

SINPRO e que era remunerado da seguinte forma: recebia um cheque, descontava 

e ficava com o valor correspondente ao serviço prestado. Com relação ao material 

adquirido da Madeireira Madefoca declarou que foi entregue em sua residência e 

posterior levado à sede do SINPRO. Foi o corréu José Bráulio quem lhe pediu que 

fizesse um orçamento de materiais junto à Madefoca. Disse que passou a prestar 

serviços para o SINPRO a convite do corréu. Afirmou também que era ele quem 

conseguia as notas fiscais da empresa Servitel e as repassava para o corréu José 

Bráulio que as preenchia com um valor e para pagamento emitia um cheque que 

ele descontava no caixa e retornava ao SINPRO onde lhe era entregue a quantia 

referente aos seus serviços e o restante ficava com o corréu. Disse que também 

prestou serviços para o jornal do SINPRO etiquetando e embalando jornais, 

descrição esta que consta no inverso das notas da Servitel. 

Em contrapartida, o corréu José Bráulio Brito Maia (fls. 

387/395) atribui a presente acusação a uma perseguição que teve origem em outro 

processo que igualmente tramitou nesta Vara. Afirmou que o SINPRO possui um 

“caixa 2” comandado pelo Sr. Clésio. Acredita que está sendo perseguido porque 
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em 2006 denunciou o sindicato na CEEE porque recebia a conta de energia em 

valor não condizente com o consumo realizado pela entidade, a qual restou multada 

por possuir um “gato” na rede elétrica. Em relação à nota fiscal da Madefoca aduziu 

que esse material foi recebido em uma troca realizada com a empresa de 

engenharia por parte da sede da casa do professor. Não sabe explicar porque esse 

material foi entregue na casa do corréu Jorge Luis. Confirmou que o réu Jorge Luis 

realizou serviços para o jornal do sindicato e diversos outros serviços, e que todos 

foram pagos em dinheiro, sem nota fiscal e pelo Sr. Clésio. Asseverou que tudo que 

o réu Jorge fazia era a pedido dos Srs. Clésio e Sani. Afirmou que durante o 

período em que trabalhou no sindicato não existia qualquer procedimento para 

pagamento de notas fiscais. Não convidou o réu Jorge para realizar serviços no 

sindicato, ele já tinha feito alguns trabalhos para a instituição. Quem recebia e 

pagava as notas fiscais era o Sr. Clésio. Reconheceu como sua a letra constante no 

inverso de uma nota fiscal da Servitel com informações referentes à encadernação 

de jornais. Asseverou que nunca pegou qualquer quantia referente às notas fiscais 

de R$ 2.800,00 e R$ 4.000,00. Reafirmou que o pagamento de fornecedores e 

prestadores de serviços era realizado pela Sra. Nilza que era a tesoureira. 

Segundo informou a testemunha Nilza Valentina Maciel (fls. 

351/354) o réu José Bráulio era o responsável dentro do SINPRO pelo 

departamento de compras, e materiais de infra-estrutura. Com relação ao 

pagamento de notas fiscais informou que somente efetuava quando na nota fiscal 

havia a assinatura dos Srs. Sani e Clésio. Efetuou alguns pagamentos ao réu José 

Bráulio de notas fiscais por ele apresentadas onde já constavam as assinaturas que  

autorizavam o pagamento. 

A testemunha Éder da Silva Rocha (fls. 354/358) proprietário 

da Madefoca confirmou que o réu Jorge Luis realizou a compra de um material e 

pediu para que a nota fiscal saísse em nome do SINPRO. Pagou em dinheiro. 

Referiu que o material foi entregue na casa dele. Nunca forneceu nota fiscal em 

branco ao réu Jorge. 

No mesmo sentido, a testemunha Maurício de Oliveira Lopes 

(fls. 363/366), funcionário da Madefoca, informou que atendeu o réu Jorge Luis 

várias vezes, o qual tinha o apelido de Melancia. 

De outro lado, o diretor do SINPRO Sani Belfer Cardon (Fls. 

358/363) desmentiu as acusações do réu José Braulio de que havia “caixa 2” e 
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“gato” no sindicato e afirmou que essas notas fiscais da Madefoca e Servitel que 

deram origem ao feito não foram pagas com sua autorização. Explicou que todos os 

pagamentos a serem realizados deveriam obrigatoriamente passar pelo seu visto e 

do diretor financeiro, o Sr. Clésio, e que essas notas não tinham esses pré-

requisitos. Disse ainda que primeiro o gerente financeiro analisava se havia fluxo de 

caixa para o pagamento e em havendo, rubricava a nota. Na sequência vinha para 

ele, se havia a autorização do financeiro, ele também autorizava. O que o acusado 

José Bráulio fez foi preencher uma nota fiscal de material de construção no inverso 

como se a despesa tivesse sido com etiquetagem e pedido para o diretor de 

imprensa assinar, que era o Sr. Celso. Mas explicou que os diretores não sabiam se 

havia dinheiro em caixa para pagamento ou não, então aqueles pagamentos só 

poderiam ter sido efetuados com a sua assinatura e do diretor financeiro. Não sabe 

porque a tesoureira Nilza realizou esses pagamentos para o réu José Bráulio. 

Afirmou que José Bráulio induziu o diretor de imprensa a assinar a nota quando fez 

constar no inverso da nota que se tratava de etiquetagem. 

O mesmo esclarecimento sobre como deveria ser o 

procedimento para contratação de serviços e pagamento de notas fiscais foi 

apresentado pela testemunha Clésio Oto Friedrich (fls. 366/371). 

Como se vê, em que pese a defesa de José Bráulio sustentar 

que não restou caracterizado o delito por parte do acusado, a prova testemunhal é 

bastante segura ao descrever a forma como o dinheiro era desviado do SINPRO. 

Tal conclusão se extrai do cotejo do interrogatório do réu Jorge 

Luis com os depoimentos das demais testemunhas, na medida em que Jorge 

confessou entregar notas fiscais de outras empresas em branco para o réu José 

Bráulio que, por sua vez, as preenchia colocando algumas espécies de serviços 

que teriam sido prestados por Jorge e as levando até outros diretores que não 

financeiros, para que lhe autorizassem o pagamento. Obtido o aval e emitido o 

cheque pela tesoureira, o réu Jorge o descontava no banco e retornava para que 

José Bráulio fizesse a divisão do dinheiro, parte para Jorge por serviços 

supostamente prestados e parte para o réu José Bráulio. 

O ardil utilizado consistia em Jorge fornecer notas fiscais em 

branco para o réu José Bráulio que as preenchia com justificativas outras que não 

as da natureza da nota e, induzir em erro diretores de outros departamentos do 

SINPRO, conforme declarou o diretor Sani, para assim conseguir assinaturas que 
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lhe propiciassem a emissão de um cheque no valor pretendido para dividir com 

Jorge. 

Assim, em que pese a defesa de Jorge Luis sustentar que ele 

apenas recebeu por serviços prestados, teve profunda e importante participação 

nos desvios, na medida em que era ele quem introduzia as notas fiscais que 

geravam as vantagens ilícitas. 

Aliás, trata-se de conduta reprovável, obviamente circunstância 

do conhecimento do réu, segundo se extrai de seu depoimento, ou seja, a 

antijuridicidade de seu comportamento, podendo lhe ser exigido, assim, conduta 

diversa. 

Ora, não é aceitável que pessoas saiam por aí fazendo uso de 

notas fiscais em branco para fins outros que não aqueles os quais se destinam, e, 

principalmente, para auferir vantagem em prejuízo alheio. 

Quanto ao artigo 29 do Código Penal, entende-se que todo 

aquele que cooperou ou contribuiu para a prática do crime vai incidir nas penas a 

este cominadas, na medida de sua culpabilidade, mesmo que, isoladamente, suas 

condutas não se constituam em crime. 

O Código Penal, no artigo 29, caput, ao disciplinar o concurso de 

pessoas, adotou a teoria monista ou unitária, isto é, todos aqueles que concorrem 

para o crime incidem nas penas a este cominadas, isto é, seja autor, co-autor ou 

partícipe, todos responderão pelo mesmo crime. 

Pode haver a co-autoria, em que há convergência do tipo 

objetivo e do subjetivo, implicando que todos irão responder pelo mesmo crime, 

sendo que todos executores ou senhores do fato são puníveis. E, também, pode 

ocorrer a participação, em que há tarefas diferentes na realização do mesmo delito, 

aderindo à conduta do autor, e o tipo legal atinge-o indiretamente, por meio de uma 

norma de subordinação mediata, que é o artigo 29, CP – como acessório, segue o 

destino do principal. 

Os requisitos do concurso de pessoas são a pluralidade de 

agentes e de condutas, a relevância causal das condutas e o liame subjetivo, o que, 

segundo o relato das testemunhas, restou demonstrado, o que também pode ser 

verificado pela relação pré-existente entre acusados. 

No que tange à reiteração dos fatos, inobstante tenha o 

Ministério Público enquadrado a situação como concurso material de crimes, 
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verifico que na realidade se trata de continuidade delitiva, nos moldes do artigo 71, 

caput, do Código Penal, haja vista a proximidade das datas em que se derem os 

fatos e o modus operandi. 

No tocante à culpabilidade dos acusados, refiro que eles eram 

imputáveis à época do delito tendo, dessa forma, potencial consciência da ilicitude 

de suas condutas, sendo-lhes, pois, exigido comportamentos diversos dos 

praticados. 

Ante todos os fatos acima explanados, possível é afirmar-se que 

trata-se de fato típico, antijurídico e culpável. 

 

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a denúncia para 

condenar os acusados JOSÉ BRÁULIO BRITO MAIA e JORGE LUIS CARDOSO 

DA SILVA, nos autos qualificados, como incurso nas sanções do artigo 171, caput, 

(3 vezes), c/c artigo 29 e na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal. 

 

Dosimetria da pena: 

Para o réu JOSÉ BRAULIO BRITO MAIA: 

Delito do artigo 171, “caput” (03 vezes), do Código Penal: 

1ª fase – pena-base: O réu é primário. A culpabilidade está bem 

evidenciada, visto que imputável, consciente da ilicitude de sua conduta, sendo-lhe 

exigível comportamento diverso em conformidade com o direito. A personalidade e 

a conduta social não  apresentam particularidades. O motivo foi típico para o delito, 

qual seja a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio. As circunstâncias e 

consequências estão dentro da normalidade. Não houve influência de 

comportamento das vítimas na prática do delito. 

Diante das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

a maioria desfavorável ao acusado fixo a pena-base (171, caput, do CP) em 2 

(dois) anos de reclusão (para cada fato). 

 

2ª fase - Pena provisória: Não havendo atenuantes ou 

agravantes fica a pena provisória em 2 (dois) anos de reclusão (para cada fato). 

 

3ª fase - Pena Definitiva: Não há majorantes ou minorantes a 

serem aplicadas ao caso, restando então a pena definitiva em 2 (dois) anos de 
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reclusão (para cada fato). 

Contudo, reconhecida a modalidade do crime continuado, 

aplico ao acusado a pena de apenas um dos crimes (2 anos), porque 

idênticas, a qual aumento em 1/6 (4 meses) em razão do número de fatos (03), 

restando então a pena definitiva em 2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE 

RECLUSÃO. 

O réu cumprirá a pena em regime aberto. 

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, 

substituo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos de 

prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena carcerária imposta, 

conforme for provido pelo Juízo de Execução. 

A pena de multa, art. 49 do CP, vai fixada em 10 (dez) dias-

multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do pagamento, para 

cada fato, totalizando então 30 (trinta) dias-multa. 

 

Para o réu JORGE LUÍS CARDOSO DA SILVA: 

Delito do artigo 171, “caput” (03 vezes), do Código Penal: 

1ª fase – pena-base: O réu é primário. A culpabilidade está bem 

evidenciada, visto que imputável, consciente da ilicitude de sua conduta, sendo-lhe 

exigível comportamento diverso em conformidade com o direito. A personalidade e 

a conduta social não  apresentam particularidades. O motivo foi típico para o delito, 

qual seja a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio. As circunstâncias e 

consequências estão dentro da normalidade. Não houve influência de 

comportamento das vítimas na prática do delito. 

Diante das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

a maioria desfavorável ao acusado fixo a pena-base (171, caput, do CP) em 2 

(dois) anos de reclusão (para cada fato). 

 

2ª fase - Pena provisória: Não havendo atenuantes ou 

agravantes fica a pena provisória em 2 (dois) anos de reclusão (para cada fato). 

 

3ª fase - Pena Definitiva: Não há majorantes ou minorantes a 

serem aplicadas ao caso, restando então a pena definitiva em 2 (dois) anos de 

reclusão (para cada fato). 
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Contudo, reconhecida a modalidade do crime continuado, 

aplico ao acusado a pena de apenas um dos crimes (2 anos), porque 

idênticas, a qual aumento em 1/6 (4 meses) em razão do número de fatos (03), 

restando então a pena definitiva em 2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE 

RECLUSÃO. 

O réu cumprirá a pena em regime aberto. 

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, 

substituo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos de 

prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena carcerária imposta, 

conforme for provido pelo Juízo de Execução. 

A pena de multa, art. 49 do CP, vai fixada em 10 (dez) dias-

multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do pagamento, para 

cada fato, totalizando então 30 (trinta) dias-multa. 

Sem custas, posto que os réus foram assistidos por Defensora 
Pública. 

Concedo aos acusados o direito de apelar em liberdade. 

Transitada em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos 
culpados. Formem-se os PEC(s) e remetam-se à VEC. 

Preencham-se e remetam-se o BIE e as fichas PJ-30. 

Comunique-se ao TRE. 

Após o trânsito em julgado, intime-se, inclusive, o ofendido, 

conforme artigo 201, §2º do CPP. 

Verificada a responsabilidade penal no presente caso e tratando-

se de fato típico, antijurídico e culpável, a reparação do dano a que se refere o 

artigo 387, inciso IV, do CPP vai fixada em R$ 10.651,70, quantia esta que será 

rateada entre os acusados e devidamente atualizada pelo IGP-M, e que 

corresponde ao prejuízo alegadamente suportado pela vítima. 

Publique-se.  Registre-se.   Intimem-se. 

Porto Alegre, 22 de junho de 2011. 

 

Carlos Francisco Gross 
Juiz de Direito 


