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ESTRANHO  AO  PROCESSO.  MERO  ERRO  MATERIAL.
CRIME  DE  CORRUPÇÃO  ATIVA. MATERIALIDADE E
AUTORIA INQUESTIONÁVEIS.  OFERTA  DE  DINHEIRO
AO  POLICIAL  PARA  QUE  NÃO  FOSSE  LAVRADA  A
OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO  POR  TESTEMUNHAS
OUVIDAS  EM  JUÍZO.  PENA  DE  MULTA.
DESPROPORCIONALIDADE NA QUANTIDADE DE DIAS-
MULTA.  REDUÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO,  COM  CORREÇÃO  DE  OFÍCIO  DE  ERRO
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 A alusão, apenas na parte dispositiva da sentença, ao nome
de pessoa que não faz parte da relação processual constitui mero
erro material, passível de ser corrigido de ofício e em qualquer
grau  de  jurisdição,  não  implicando  nulidade  processual  em
virtude de ausência de prejuízo suportado pelo réu.

 In casu, restando comprovado que o réu ofertou vinte reais
ao Policial Militar para que ele não fosse conduzido à delegacia,
torna-se  de  rigor  a  manutenção  da  condenação  imposta  pelo
juízo monocrático.

 A fixação  da  pena  de  multa  prevista  no  artigo  49  do
Código  Penal  obedece  ao  critério  bifásico,  de  modo  que,  na
primeira  fase,  o  julgador  deve  observar  as  circunstâncias
judiciais  do  artigo  59  do  mesmo  diploma  legal  e  fixar  a
quantidade de dias-multa dentro da razoabilidade.  Constatando
que  esse  critério  não  foi  obedecido  pelo  juízo  a  quo,  e,
considerando  a  irrazoabilidade  na  quantidade  de  dias-multa



estabelecida, a sua redução é medida de rigor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados. 

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em  rejeitar  a  preliminar,  no  mérito,  dar
provimento parcial ao apelo para reduzir a pena de multa e retificar, de ofício, o
erro  material  constante  no  nome  do  réu,  nos  termos  do  voto  do  relator,  em
harmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo Sr.
GILVANDRO DE ANDRADE MUNIZ, através da qual se insurge contra sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mamanguape, que julgou procedente
denúncia ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, condenando-lhe pela
prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). 

Exsurge da peça inicial acusatória (fls. 02/04) que, no dia 03 de
dezembro de 2010, na região conhecida como cracolândia, na cidade de Mamanguape,
o acusado dirigia seu veículo KIA/Cerato, placa NOG8679, quando foi interceptado por
uma viatura policial.  O réu desceu de seu veículo  dizendo se tratar  de  uma pessoa
influente  na  cidade,  sendo,  em seguida,  revistado pelo  policial,  ocasião  em que foi
encontrada  uma  pedra  de  substância  entorpecente  conhecida  como  “crack”.  Na
oportunidade, o réu chegou a oferecer a quantia de R$20,00 (vinte reais) para não ser
encaminhado à Delegacia.

Diante desses fatos, o réu foi incurso nas penas dos artigos
333 do Código Penal (corrupção ativa) e 28 da Lei 11.343/2006 (porte de substância
entorpecente destinada ao consumo pessoal).

A denúncia foi recebida em 03/03/2011 (fl. 36).

Em audiência preliminar, o Ministério Público propôs transação
penal para o réu consistente no pagamento de prestação pecuniária de meio salário-
mínimo. Aceita a proposta, o réu efetuou o pagamento, sendo, posteriormente, declarada
extinta a punibilidade relacionada ao crime do artigo 28 da Lei de Drogas.

Finda a instrução processual,  o  Ministério  Público apresentou
alegações finais às fls. 86/88, enquanto a defesa apresentou suas razões às fls. 94.

A Juíza Elza Bezerra da Silva Pedrosa proferiu sentença às fls.
95/103,  confirmando  a  extinção  da  punibilidade  do  crime  do  artigo  28  da  Lei
11.343/2006 e condenando o réu pelo crime de corrupção ativa, imputando-lhe a pena
privativa de liberdade de 2 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial
aberto, além de 70 dias-multa à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à
época do fato.  A pena corporal  foi  substituída por duas  penas restritivas  de direito,
sendo  a  primeira  na  modalidade  de  prestação  pecuniária,  no  valor  de  05  salários-
mínimos,  e  a segunda de prestações  de serviços à  comunidade,  pelo prazo da pena
aplicada.



Inconformado, o réu interpôs apelação criminal (fl. 106),
insurgindo-se, através das razões de fls. 107/108, contra a condenação pelo crime de
corrupção ativa, aduzindo inexistir nos autos provas seguras capazes de demonstrar que
o acusado atuou segundo a conduta típica definida pelo artigo 333 do Código Penal, já
que apenas abriu a carteira para apresentar seus documentos ao policial, ocasião em que
relatou que em sua carteira havia apenas seus documentos e R$20,00 (vinte reais) em
espécie.  Subsidiariamente,  caso  a  tese  de  absolvição  não  seja  acatada,  pugna  pela
redução da pena aplicada, bem como pela redução da quantidade de dias-multa. Por fim,
requer a nulidade da sentença vergastada,  pois,  em seu dispositivo,  ela fez alusão a
pessoa que não integrou a relação processual, de modo que em nenhum momento citou
o nome do réu.

Em contrarrazões, o Parquet rebate os argumentos defensivos e
pugna pela manutenção do decisum recorrido (fls. 110/113).

A Procuradoria de Justiça, em Parecer lavrado pelo Procurador
Francisco Sagres Macedo Vieira, manifestou-se pelo provimento parcial do apelo, a fim
de reduzir as penas impostas e corrigir, de ofício, o erro material verificado na parte
dispositiva da sentença (fls. 119/131).

É o relatório. 

VOTO: 

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos para a sua
admissão.

PRELIMINARMENTE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – MERO
ERRO MATERIAL

Em suas razões recursais, o réu afirma que a sentença vergastada
é nula de pleno direito, pois, em seu dispositivo, fez alusão ao nome de José Messias de
Pontes.  De  fato,  o  juízo  primevo  equivocou-se  ao  citar  o  nome  do  réu  na  parte
dispositiva da sentença, conforme se demonstra pela transcrição a seguir: verbis,

“[...] Diante do exposto, com fulcro no artigo 387 do CPP, julgo procedente
em  parte  a  pretensão  punitiva  esposada  na  denúncia  oferecida  pelo
Ministério Público e condeno  José Messias de Pontes,  já qualificado nos
autos,  por  infringência  ao  art.  333,  caput,  do CP,  ao passo  que  declaro
extinta a punibilidade quanto à imputação do art. 28 da Lei 11.343/06, pelo
cumprimento integral da transação penal. [...]”

Entretanto,  o  equívoco  supramencionado  não  justifica  o
reconhecimento  de  nulidade  processual,  haja  vista  tratar-se  unicamente  de  um erro
material. Da leitura da sentença, concluímos que ela se refere a todo momento ao fato
criminoso exposto na peça proemial, fazendo referência, em mais de uma oportunidade,
ao nome do réu Gilvandro de Andrade Muniz. 

Ressalte-se que o apelante não suportou nenhum prejuízo com o
erro material supramencionado, razão pela qual o princípio do pas de nullité sans grief



também impede a declaração de nulidade pleiteada no apelo. 

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente: verbis,

QUESTÃO  DE  ORDEM.  APELAÇÃO  CRIMINAL.  RECURSO
UNICAMENTE DA ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL QUANTO
AO  NOME  DO  RÉU/APELADO.  CORREÇÃO  DE  OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  MODIFICAÇÃO  SUBSTANCIAL  NO
JULGAMENTO.  INEXISTÊNCIA  DE  PREJUÍZO  PARA  O  APELADO.
AUSÊNCIA DE RECURSO DEFENSIVO. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO E
DA  CERTIDÃO  DE  JULGAMENTO.  DECISÃO  UNÂNIME.  1.  O  erro
material ou equívoco manifesto no decisum, perceptível primo icto oculi,
quando não acarrete prejuízo ao acusado, é passível de correção ex officio
e  a  qualquer  tempo,  mesmo  após  o  trânsito  em  julgado  da  decisão.
Inteligência  do  art.  463,  I,  do  CPC,  aplicável  subsidiariamente.
Precedentes do STF e do STJ; 2. Na espécie, revela-se oportuna e regular a
correção do erro material que ora consistiu na aposição do nome de um
terceiro estranho ao processo onde deveria constar o do apelado, equívoco
ora verificável no Acórdão e, de consequência, na Certidão de Julgamento,
notadamente porque toda a fundamentação do decisum trata do apelado
CANUTO JOSÉ DE FREITAS, bem como, por não se tratar de recurso
exclusivo da defesa e, sobretudo, por não lhe acarretar prejuízo, uma vez
que  não  incorrerá  em  modificação  substancial  do  julgamento,  nem
tampouco, agravamento da pena, não se vislumbrando, de consequência,
qualquer violação ao princípio da non reformatio in pejus; 3. Questão de
ordem  que  se  resolve  no  sentido  de  retificar  o  Acórdão  e  a  respectiva
Certidão de  Julgamento  da  Apelação  Criminal,  para  constar  o  nome  do
apelado  Â CANUTO  JOSÉ  DE  FREITASÂ  em  substituição  ao  nome� �
equivocado; 4. Decisão unânime. (TJ-PI - APR: 00005349020128180051 PI
201300010035781,  Relator:  Des.  Pedro  de  Alcântara  Macêdo,  Data  de
Julgamento:  12/03/2014,  1ª  Câmara  Especializada  Criminal,  Data  de
Publicação:  23/09/2013  23/09/2013  26/03/2014  26/03/2014  26/03/2014
26/03/2014)

O novo Código de Processo Civil, repetindo a mesma redação
do Código anterior, estabelece, no artigo 494, I, a possibilidade de correção de erros
materiais da sentença a qualquer tempo.

Sendo  assim,  considerando  a  existência  do  erro  material
supramencionado, e, considerando a possibilidade de aplicação subsidiária do Código
de Processo Civil no processo penal (art. 3º do CPP), corrijo, de ofício, o erro material
verificado na parte dispositiva da sentença, para que passe a constar o nome do réu
Gilvandro de Andrade Muniz.

NO MÉRITO

Analisando atentamente os autos, entendo que o inconformismo
da defesa não merece prosperar. O crime de corrupção ativa encontra-se tipificado no
artigo 333 do Código Penal, abaixo transcrito:

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público,
para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela
Lei nº 10.763, de 12.11.2003)



Trata-se  de  tipo  penal  cometido  por  particular  em  face  da
administração  pública  e  que  objetiva  a  proteção  da  moralidade  e  da  probidade
administrativa, evitando negociações ilegítimas pelos funcionários públicos. O crime de
corrupção ativa é classificado como formal, ou seja, independe da efetiva entrega da
vantagem econômica ao funcionário público e independe do efetivo retardamento da
prática do ato de ofício. Além disso, é crime de forma livre, isto é, o oferecimento ou a
promessa não precisa decorrer  necessariamente de  ato expresso,  podendo a conduta
dolosa ser praticada, inclusive, por ações gestuais. 

Sobre o tema, diga-se com a jurisprudência pátria: verbis, 

APELAÇÃO  CRIMINAL -  CORRUPÇÃO  ATIVA -  PRETENSÃO  DE
ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS -
RECURSO DESPROVIDO. 1.  A corrupção ativa é crime formal  que  se
consuma com a oferta ou promessa de vantagem indevida ao funcionário
público, independentemente da sua aceitação.  Cuida-se de crime de forma
livre, podendo ser cometido por qualquer meio, como por palavras, gestos,
escritos.  Basta a conduta idônea a evidenciar  o propósito  criminoso do
autor do delito. 2. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário
público,  para  determiná-lo  a  praticar,  omitir  ou  retardar  ato  de  ofício  é
crime de elevado potencial ofensivo, cujo bem jurídico penalmente protegido
é a Administração Pública. A consumação se dá por ocasião da oferta ou
promessa de vantagem indevida ao funcionário público, independentemente
da sua aceitação ou da efetiva entrega. Nos autos, há provas da oferta e
promessa de vantagem indevida, corroboradas pela prova testemunhal. No
caso,  em  vista  das  provas  coletadas  no  processo,  a  materialidade  está
demonstrada.  A  autoria,  por  sua  vez,  recai,  indiscutivelmente,  sobre  o
apelante,  consoante  se  infere  dos  elementos  probatórios  produzidos  na
instrução criminal.  (TJ-MS -  APL: 00336103420098120001 MS 0033610-
34.2009.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de
Julgamento:  18/08/2014,  1ª  Câmara  Criminal,  Data  de  Publicação:
20/08/2014)

Pois  bem.  Diferentemente  do  que  foi  alegado  pela  defesa,  a
autoria  e  materialidade  do  crime  estão  sobejamente  demonstradas. O fato é que as
provas coligidas aos presentes autos demonstram que o réu, no momento de sua
abordagem, ofereceu ao Policial Militar Daniel Correia de Lima a quantia de R$20,00
(vinte reais) para não ser conduzido à Delegacia de Polícia. 

Nesse  esteio,  destaco  o  depoimento  do  referido  Policial  na
Delegacia de Polícia: verbis,

“[...] que o conduzido de nome Gilvandro de Andrade Muniz informou que
havia comprado a citada droga para a mulher que estava em sua companhia
e  depois  iria  manter  relações  sexuais  com  a  mesma;  que  o  conduzido,
desesperado com a situação, chegou a oferecer a quantia de R$20,00 (vinte
reais) para que a guarnição fizesse vista grossa; [...]”

Ressalte-se que a testemunha supramencionada foi reinquirida
na esfera judicial,  oportunidade em que confirmou a versão supramencionada (mídia
digital de fl. 85), aduzindo que estava fazendo rondas de rotina na localidade quando
avistou o veículo do réu nas proximidades de local conhecido como cracolândia. Afirma
que acionou a sirene, mas o réu não parou seu veículo, só parando a 500 metros depois.
Quando o réu desceu do veículo, dirigiu-se aos policiais com arrogância, dizendo que



era influente na cidade, que mandava na localidade e que conhecia o comandante da
Polícia Militar responsável pelo policiamento da cidade. Afirma que o réu portava certa
quantidade  de  drogas  e  que  outra  quantidade  foi  jogada  no  chão.  Ele  estava
acompanhado de uma menor de idade, que havia sido paga para manter relações sexuais
com o réu.  Assevera que o réu,  quando percebeu que a  situação era séria,  ofereceu
R$20,00 para que fosse feita “vista grossa”. Relata, ainda, que, ao chegar na delegacia,
o réu ofereceu dinheiro novamente, dizendo que tinha um cheque que podia ser assinado
naquele momento.

A testemunha  Bruno  Alves  Moura também  foi  ouvida  pela
autoridade  judicial  e  afirmou  não  ter  presenciado  a  oferta  de  dinheiro,  pois  era  o
responsável pela condução da viatura e não se aproximou do réu. Informou, entretanto,
que o Tenente Daniel Correia Lima lhe informou, naquela ocasião, que o réu ofereceu
uma quantia  em dinheiro  para  o  Tenente,  a  fim de  que  ele  não  fosse  conduzido  à
Delegacia. Recordou-se, também, que na Delegacia o réu ofereceu novamente dinheiro
para que o auto de prisão em flagrante não fosse lavrado.

Ao ser  ouvido em juízo,  o  réu  negou a  conduta  criminosa  e
afirmou que em nenhum momento ofereceu dinheiro aos Policiais Militares. Acredita
que houve um equívoco por parte dos policiais, pois apenas afirmou que em sua carteira
tinha seus  documentos  e  R$20,00 (vinte  reais),  mas não ofereceu esse dinheiro aos
policiais. Acrescentou que em nenhum momento ofereceu dinheiro na Delegacia. 

Ora, não faz sentido a versão da defesa, pois não há nenhuma
razão que justifique informar aos policiais a quantidade de dinheiro que possui na sua
carteira.  Denota-se,  portanto,  a  carência  de  tangibilidade  na  versão  externada  pela
defesa. O fato é que, ainda que acatássemos essa versão, teríamos que concluir que o
réu, ao dizer ao policial – repise-se, sem necessidade – o valor em espécie que havia na
sua carteira, deixou transparecer, nas entrelinhas, a oferta de vantagem econômica para
que agente público deixasse de cumprir ato de ofício.

Registre-se, ainda, que a testemunha arrolada pela defesa não
estavam presentes no momento do fato, limitando-se a trazer informações acerca da boa
conduta do acusado perante a sociedade. 

Constatando o acerto da decisão do juízo primevo no que tange
à decisão condenatória, passemos à análise das penas aplicadas. 

Na  primeira  fase  da  dosimetria  da  pena,  ao  analisar  as
circunstâncias  judiciais  do  artigo  59  do  Código  Penal,  o  juízo  a  quo  valorou
negativamente as consequências da ação e o comportamento da vítima, fixando a pena
base  em 2  anos  e  4  meses  de  reclusão.  Não  vislumbro  ilegalidade  na  conduta  da
Magistrada,  pois,  diante da quantidade de circunstâncias judiciais  favoráveis, a pena
imposta se aproximou do mínimo legal. 

O réu que possui bons antecedentes e boa conduta social  não
possui o direito público subjetivo de ter sua pena fixada no mínimo legal, pois, a vingar
esse  entendimento,  desconsideraríamos  todos  os  demais  elementos  do  artigo  59  do
Código Penal. Portanto, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, é lícito ao
Magistrado se afastar um pouco do mínimo de pena abstrata prevista pelo legislador.



Ademais,  diferentemente  do  que  foi  alegado  pela  Douta  Procuradoria  de  Justiça,
entendo que as circunstâncias desfavoráveis foram devidamente justificadas pelo juízo
monocrático, sobretudo as consequências do crime, já que a sentença deixou explícito
que a conduta do réu contribui para a disseminação da corrupção naquela localidade. 

Por outro lado, assiste razão à defesa quando afirma que a pena
de multa foi excessiva.  A doutrina e a jusrisprudência pacificaram o entendimento no
sentido de que a fixação da pena de multa obedece ao critério bifásico: 1) na primeira
fase, o juiz estabelece a quantidade de dias-multa seguindo as diretrizes do artigo 59 do
Código Penal; 2) na segunda fase, o órgão julgador estabelece o valor de cada dia-multa
segundo as condições econômicas do réu. 

Nesse sentido, diga-se com o Superior Tribunal de Justiça: verbis,

PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ROUBO  MAJORADO.  DOSIMETRIA DA
PENA.  PENA-BASE.  FUNDAMENTAÇÃO.  DEFICIÊNCIA.  PENA DE
MULTA.  CRITÉRIO  DE  FIXAÇÃO. I  -  A  pena  deve  ser  fixada  com
fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do
livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93,
inciso  IX,  segunda parte  da  Lex  Maxima).  Ela  não pode ser  estabelecida
acima do mínimo legal  com supedâneo em referências  vagas e  dados não
explicitados (Precedentes  do STF e STJ).  II  -  In  casu,  verifica-se que a r.
decisão  de  primeiro  grau  apresenta  em  sua  fundamentação  incerteza
denotativa  ou  vagueza,  carecendo,  na  fixação  da  resposta  penal,  de
fundamentação  objetiva  imprescindível,  utilizando-se,  entre  outras,  de
expressões como: "cupidez de espírito e vontade de lucro fácil", "descaso com
o patrimônio e a segurança alheia" e "consequências lastimáveis do delito".
Dessa  forma,  não  existem  argumentos  suficientes  a  justificar,  no  caso
concreto, a exacerbação da reprimenda. III - A pena de multa deve ser fixada
em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-
se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o
valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(Precedente do STJ). IV - Na espécie,  embora o paciente seja detentor de
circunstâncias  judicias  inteiramente  favoráveis,  o  magistrado  de  primeiro
grau  fixou  quantia  pecuniária  acima  do  mínimo  legal  sem  a  devida
fundamentação.  Habeas Corpus concedido.  (HC 132.351/DF,  Rel.  Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2009, DJe 05/10/2009)
– g.n.

Registre-se que, mesmo obedecendo aos critérios do artigo 59 do
Código  Penal,  não  há  nenhuma  norma  legal  que  imponha  a  equivalência  entre  a
quantidade  de dias-multa  e  a  quantidade  de  pena  corporal  imposta  ao  réu,  ou  seja,
mesmo sendo fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, a quantidade de
dias-multa pode superar o mínimo, desde que devidamente fundamentado. 

Escudado nessas premissas, bem como no fato de que o réu
só registra duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, entendo que a imposição de
70  dias-multa  mostra-se  elevada  e  desproporcional,  razão  pela  qual  reduzo  a
reprimenda para 35 dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente na época
dos fatos, aproximando-se, assim, do mínimo previsto em lei.

Por fim, não vejo ilegalidade no procedimento de substituição da
pena corporal, nem tampouco nas penas restritivas de direito aplicadas, razão pela qual
a sentença não merece reforma neste ponto.



Ante o exposto, em conformidade  parcial  com o Parecer da
Procuradoria de Justiça, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, apenas para
reduzir a quantidade de dias-multa imposta pelo juízo  a quo,  fixando-a em 35 dias-
multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente na época dos fatos, ao tempo em que
retifico,  de  ofício,  o  erro  material  vislumbrado  na  sentença,  fazendo  constar o
nome do réu Gilvandro de Andrade Muniz.

É como o 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  Desembargador  Márcio
Murilo da Cunha Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição limitada),
revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento
da vaga de Desembargador, vogal).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 03 de maio de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito convocado/Relator


