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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CORRUPÇÃO  PASSIVA.
ALEGADA  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA  POR
AUSÊNCIA  DE  PORTARIA  DE  NOMEAÇÃO  PARA
CARGO PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO. CONCEITO
AMPLO  DE  FUNCIONÁRIO  PÚBLICO  PARA  O
CÓDIGO  PENAL.  CONDUTA  QUE  PERFEITAMENTE
SE  SUBSOME  AO  TIPO  PENAL  DE  CORRUPÇÃO
PASSIVA.  SENTENÇA  MANTIDA.  PEDIDO  DE
REVOGAÇÃO  DA  PRISÃO  PREVENTIVA.  ALEGADA
INCOMPATIBILIDADE  COM  A  SUBSTITUIÇÃO  DA
PENA.  REJEIÇÃO.  FUGA DO  DISTRITO  DA CULPA.
GARANTIA  DE  APLICAÇÃO  DA  LEI  PENAL.
MOTIVAÇÃO  SUFICIENTE.  DESPROVIMENTO  DO
APELO.

-  Considera-se  funcionário  público  para  efeitos  penais,  quem
exerce  cargo,  emprego  ou  função  pública,  mesmo  que
transitoriamente ou sem remuneração, nos termos do artigo 327
do Código Penal, o que ocorre na espécie.

–  A prova  dos  autos,  especialmente,  a  testemunhal,  é
suficientemente  clara  quanto  à  conduta  do  apelante  que,  na
condição de funcionário público,  utilizando veículo oficial  do
Estado,  solicitou  e  recebeu  vantagens  indevidas,  ou  seja,
dinheiro, a fim de efetuar o translado de cadáveres.

-  A  fuga do distrito  da culpa,  comprovadamente demonstrada
nos  autos,  é  motivação  suficiente  a  embasar  a  custódia
preventiva, ordenada especialmente para garantir a aplicação da
lei penal. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.



ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO
APELO, nos termos do voto do relator e em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

O Ministério Público ajuizou ação penal em face de Ivanilson
Soares de Lima, vulgo “Bombril”, dando-o como incurso nas penas do art. 317, do
Código Penal.

Afirma a denúncia que o denunciado é funcionário contratado
do Estado da Paraíba, lotado na Secretaria Estadual de Saúde e posto à disposição do
IML – Instituto de Medicina Legal para trabalhar como motorista do rabecão, desde
junho de 2011. De acordo com a referida exordial,  o increpado solicitava vantagem
indevida para si, em razão de sua função, quando da condução de corpos no veículo do
IML. Ou seja, o denunciado exigia vantagem econômica de parentes dos mortos para
realizar o translado dos corpos até os IML's de Patos-PB e Campina Grande-PB, para a
realização de perícia.

Após a instrução do feito, o Juiz da Vara Única da Comarca de
Uiraúna,  Aluízio Bezerra Filho,  condenou o réu,  Ivanilson Soares de Lima,  a uma
pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela figura típica do art.
317, do CP (sentença de fls. 322 a 329).

Fixou o regime aberto para o início do cumprimento de pena,
substituindo a pena aplicada por duas restritivas direitos, consistentes em prestação
de servições à comunidade e prestação pecuniária, no valor de três salários mínimos, em
favor de entidades beneficentes.

Inconformado, o réu apresentou recurso apelatório (fls. 337) e,
em suas razões, às fls. 380/386, aduz que o tipo penal não se consumou pelo fato de que
jamais solicitou qualquer vantagem econômica para fazer o traslado de corpos para
os IML's das cidades de Patos e de Campina Grande, eis que também era mero auxiliar
informal do rabecão,  não sendo funcionário público do Estado da Paraíba, já que
não foi nomeado por portaria. Ausentes, portanto, os requisitos para o reconhecimento
do crime de corrupção passiva, requer a sua absolvição, por atipicidade da conduta.
Subsidiariamente,  requer  a  revogação  do  decreto  preventivo,  uma  vez  que  é
incompatível  com a pena imposta  ao réu de 02 (dois)  anos de reclusão,  em regime
aberto, substituída por duas restritivas de direito.

Em contrarrazões, fls. 388/392, o Ministério Público Estadual
pugnou  pelo  desprovimento  do  apelo e  consequente  manutenção  da  sentença
condenatória.

A Procuradoria de Justiça,  em seu parecer da lavra do ilustre
Procurador de Justiça, José Roseno Neto, de igual forma, pugnou pela manutenção do
decisum, com o desprovimento do apelo (fls. 398/401).

É o relatório.

VOTO.



O  apelante  insurge-se  contra  a  sentença  condenatória  de
primeiro grau, alegando  atipicidade da conduta, vez que jamais solicitou nenhuma
vantagem econômica para fazer o traslado de corpos para os IML's das cidades de
Patos e de Campina Grande e que também era mero auxiliar informal do rabecão,
não se constituindo funcionário público.

Inicialmente,  forçosamente,  abro  um parêntese  para  discorrer
um pouco acerca do conceito de funcionário público para o Código Penal:

Com  efeito,  considera-se  funcionário público para efeitos
penais, quem exerce cargo, emprego ou função  pública, mesmo que transitoriamente
ou sem remuneração,  nos  termos  do artigo  327 do Código  Penal,  o  que  ocorre  na
espécie.

Aqui,  não  há  dificuldade  para  entender  que  o  conceito  de
funcionário público para o Código Penal é bastante amplo, não merecendo prosperar a
tese defensiva que o apelante,  em sendo mero auxiliar  do rabecão e não tendo sido
nomeado  por  portaria  para  tal  função,  não  se  enquadra  no  conceito  de  funcionário
público.

Ora,  a prova dos autos  é clara  no sentido de que o apelante,
ainda  como auxiliar,  constava  da  escala  oficial  da  9ª  Delegacia  de  Polícia  Civil  de
Cajazeiras  (fls.  18),  estando  a  serviço  do  IPC.  Tudo  isso  corroborado  com  os
depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público. De onde se
conclui que era fato público na região (fls. 20/21) que o apelante Ivanilson Soares de
Lima, era, de fato, motorista do rabecão e, portanto, estava investido de tal função
pública,  quando,  supostamente,  solicitou,  para  si  e  em  razão  munus público,
vantagem indevida para o translado de cadáveres.

Superada  tal  questão,  passemos  à  análise  da  figura  típica
imputada ao apelante.

Assim dispõe o art. 317 do CP, in verbis:

Corrupção passiva

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

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

Vê-se, pois, que a moralidade administrativa é o bem jurídico
tutelado pela figura do crime de corrupção passiva, com o fito de se proteger o regular
andamento  da  atividade  administrativa  atingida  com  o  abjeto  comércio  da  função
pública.

A figura  típica  é  composta  pelos  verbos  solicitar,  receber  e
aceitar, sendo que, a primeira conduta pressupõe uma iniciativa do próprio funcionário
público para a mercancia e, nas duas últimas, a inciativa é do corruptor, porém há uma
dação voluntária. Todas as figuras, saliente-se, enfocam a mercancia do agente com a
função pública. No dizer de Magalhães Noronha, “nada mais é que o comércio ignóbil



da função”. (Direito Penal Interpretado, v. 4, p. 265).

Como  é  cediço,  a  corrupção  passiva  é  crime  formal,
bastando,  para  a  sua  consumação,  que  o  agente  solicite  o  recebimento  ou  a
promessa de vantagem em razão de sua função, sendo que o efetivo recebimento da
vantagem ilícita constitui-se mero exaurimento do tipo.

In casu, a maior reprovabilidade da conduta repousa na efetiva
violação do dever funcional, consistente  na solicitação de vantagem pecuniária para o
translado de corpos no veículo de propriedade do Estado já destinado a tal fim, porém
sem ônus para o contribuinte.

É  exatamente  o  caso  dos  autos,  posto  que  as  testemunhas
ouvidas em juízo, quando perguntadas sobre terem presenciado ou mesmo sabido sobre
a efetiva solicitação ou recebimento de vantagem indevida, assim responderam (trechos
dos  depoimentos  prestados  pelas  testemunhas  arroladas  pelo  Ministério  Público  em
mídia de fls. 304):

Antônio  Magalhães  de  Oliveira:  que  é  primo  de  Zé  de  Chicó,  que  foi
assassinado no dia 10 de novembro e o corpo dele precisou ser levado para

Campina Grande; que, no translado de Uiraúna para Campina Grande foi
cobrado o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); que eram dois; que não

sabe qual dos dois pediu; que fez o pagamento em dinheiro e não pegou o
recibo; (…) que foi lhe dito que para trazer o corpo prontinho, limpinho,

era preciso pagar R$ 500,00.

Domingos Cleide Claudino: que ofereceu o dinheiro para levar o cadáver;
(…)  que o servidor do rabecão pediu a importância de R$ 580,00 para

custeio  da  viagem de depósito  funerário;  (…)  que foi  o  motorista  do
rabecão  quem pediu  para  fazer  o  transporte  e  para  as  comodidades

necessárias  do  cadáver  em  Campina  Grande;  que  ele  pediu  como
necessidade para as carências do transporte e da acomodação; que quem

pagou foi a instituição, a Congregação Missionária da Sagrada Família;
(…) que o corpo era de um perambulante,  alcoólatra;  que o motorista do

rabecão veio para transportar o corpo; (…) que quem recebeu o valor foi o
motorista  do  rabecão;  que  ele  falou  com  a  representante  da  entidade  e

também  consigo;  que  não  se  recorda  de  haver  uma  pessoa  auxiliando  o
motorista do rabecão; que ele foi pegar o corpo e disse que era necessária a

quantia; (…).

Ivonaldo Joaquim da Silva: que não conhecia o réu; que confirma o seu
depoimento na delegacia; que presenciou quando o servidor, conhecido

como Bombril, cobrou R$ 500,00 para levar o corpo da vítima conhecida
como Zé de  Chicó  para a cidade de  Patos,  no  rabecão;  que a  polícia

chegou e fez a ocorrência; que o réu pegou o corpo, colocou no rabecão e
levou para Patos; que, quando chegou no local para entregar o corpo, cobrou

R$ 500,00; que falou para ele que não existia cobrar dinheiro no carro do
Estado, não e lhe perguntou se o carro era particular;  que o réu cobrou o

dinheiro à esposa de Zé de Chicó, a viúva; que ela pagou os R$ 500,00; que o
réu  informou  que  os  R$  500,00  era  para  fazer  o  translado;  que  tomou

conhecimento de que o réu cobrou de Padre Cleiton R$800,00 e de outra
pessoa no Retiro, mas não sabe o valor; que era comum ele fazer cobrança



para transportar os cadáveres; (…) que trabalhava numa empresa, funerária
São Lucas; que o réu tentou cobrar da empresa, mas lhe disse que não pagava

sem recibo; (…) que ele é alto, magro, moreno; (…)  que o réu, além de
levar o corpo para o IML, trazia de volta, no carro do Estado; que a vez

que presenciou, o réu cobrou para trazer o corpo; que o réu informou
que só liberava o corpo se pagasse.

Juvanira  Batista  de  Oliveira:  que  é  viúva  da  pessoa  de  Zé  de  Chico,

assassinado no dia 02 de novembro de 2011; (…) que o corpo precisou ser
levado  para  Campina  Grande;  que  pagou  ao  motorista  do  rabecão  R$

500,00; (…) que mandou entregar o dinheiro ao motorista do carro; (…) que
lhe foi cobrado R$ 500,00 e pagou; (…).

Lucicleide de Sousa: que o seu irmão foi encontrado falecido no Abrigo do

Padre; que o corpo precisou ser removido para o IML de Campina Grande
pelo rabecão; que sua colega lhe disse que o padre pagou para conduzir o

corpo até o cemitério; que o nome da pessoa é Bombril e já conhecia ele
de Cajazeiras; (…).

Ora, a prova produzida nos autos, especialmente, a testemunhal,
é  suficientemente  clara  quanto  à  conduta  do  agente:  o  apelante,  na  condição  de
funcionário  público,  utilizando  veículo  oficial  do  Estado,  solicitou  e  recebeu
vantagens indevidas, ou seja, dinheiro, a fim de efetuar o translado de cadáveres.

Por  todo  o  exposto,  entendo  que  a  conduta  do  apelante
denuncia,  no mínimo,  a  intenção  premeditada (dolo)  de  receber vantagem que
sabia ser indevida e,  tenho como sobejamente provadas nos autos a autoria e a
materialidade do crime de corrupção passiva, com base no inquérito policial de fls. 06
e ss.,  documentos de fls. 18 a 21,  além dos testemunhos uníssonos e harmônicos
prestados em juízo.

Cito aqui, como acréscimo aos fundamentos e razões de decidir,
trecho da sentença condenatória:

“Destarte, restam comprovadas a autoria e materialidade do delito, uma vez
que  nos  autos  constam  as  ocasiões  em  que  as  solicitações  indevidas  e
pagamentos foram feitos. Verificando-se portanto,  que Ivanilson Soares de
Lima, vulgo BOMBRIL, cometeu o crime tipificado no art. 317, caput, do
Código Penal Brasileiro.
Não  prospera,  portanto,  o  argumento  defensivo  da  inexistência  do  crime.
Nesse delito, o funcionário público mercadeja com a sua função, não sendo
necessariamente  indispensável  que  a  prática  negociada  constitua  uma
violação de ofício, já que haverá crime mesmo se a vantagem for solicitada
ou recebida para a prática de ato regular e legal. O imprescindível é que o ato
seja da competência do agente ou estar relacionado com o exercício de sua
função, caso dos autos.
Assim, para efeito de integral realização do tipo penal, basta que a conduta
do agente – quando não venha este a concretizar, desde logo, a prática (ou
abstenção)  de  um  ato  de  seu  próprio  ofício  –  tenha  sido  motivada  pela
perspectiva da efetivação ulterior de um determinado ato funcional.
In casu, ficou devidamente caracterizada a conduta do acusado, encarregado,
por ofício, do transporte e acondicionamento de corpos no RABECÃO do
IML,  quando  da  cobrança  de  quantias  indevidas  para  realização  destes
mesmos atos (depoimento das testemunhas do Ministério Público – v. fl. 304
dos autos (áudio). Ou seja, agiu o acusado com vontade livre e consciente de



praticas as ações previstas.
Os depoimentos das testemunhas de acusação mantêm-se coerentes desde a
fase pré-processual. As de defesa não contraditaram a acusação, ao contrário,
confirmaram que ouviram falar da conduta do denunciado.
(…)
Por fim, constam dos autos provas suficientes de que o acusado era, à época,
prestador de serviço contratado pelo Estado da Paraíba (v. fls. 07, 17/18 e 31)
e, primordialmente, do testemunho de fl. 228.
O fato é típico (conduta humana dolosa, resultado, nexo causal e tipicidade) e
antijurídico, não estando o acusado amparado por qualquer causa de exclusão
de ilicitude (legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de
dever legal ou no exercício regular de direito), ou que afasta a culpabilidade
(imputabilidade,  potencial  consciência  da  antijuricidade  e exigibilidade  de
conduta diversa).
(...)”

A condenação do ora apelante, pois, é medida que se impõe, não
havendo reparos a se efetuar na sentença guerreada.

Quanto ao  pedido de  revogação do decreto preventivo,  por
alegada incompatibilidade com a pena imposta ao réu (dois anos de reclusão,  em
regime  aberto),  substituída  por duas  restritivas  de  direito,  temos  que  a  fuga  do
distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente
a embasar a custódia preventiva, ordenada especialmente para garantir a aplicação da
lei penal. 

Ante  o  exposto,  conheço  do  recurso  e  NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Oficie-se.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz
Convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William
de Oliveira (Juiz de Direito Convocado de Direito Convocado até o preenchimento da
vaga de Desembargador).

Presente à sessão o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 06 de março de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz Convocado - Relator


