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PROTOCOLO MP/PR Nº 1.752/2016

AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL Nº 4446-78.2015.8.16.0170

ORIGEM: 20ª SDP DE TOLEDO

INDICIADOS: ALMIR BISSANI E LUIZ EDUARDO BONATTO

OBJETO: ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

EMENTA:  CPP,  ART.  28.  ARQUIVAMENTO  INQUÉRITO  POLICIAL

INSTAURADO PARA APURAR CRIME. CORRUPÇÃO ATIVA (ART.333, DO

CP).  AUSÊNCIA  DE  OBJETO  MATERIAL  DA  AÇÃO  TIPIFICADA.

RATIFICAÇÃO DA PROMOÇÃO ARQUIVAMENTO.

1. A conduta típica do crime de corrupção ativa consiste em oferecer ou

prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a

praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Sendo assim, trata-se de um

tipo  penal  especial,  composto  por  elementos  objetivos,  subjetivos  e

normativos. Para que se configure o tipo penal, todos esses elementos

devem  constar  no  fato  concretizado  pelo  agente,  sendo  afastada  a

tipicidade da conduta na ausência de qualquer um desses componentes.

2. A conduta adotada pelos indiciados, segundo relato da testemunha,

foi  solicitar  um  “acordo”,  sem  que  fosse  esclarecido,  em  nenhum

momento, a que se referia tal  “acordo”.  Sendo assim, não houve, de

fato,  uma  oferta  ou  promessa  de  vantagem  indevida,  apenas  uma

insinuação geral, sem estrutura suficiente para adequar ao tipo penal.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA 

PARA ASSUNTOS JURÍDICOS:

1. RELATÓRIO
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Trata-se  de  inquérito  policial,  iniciado  mediante  Auto  de  Prisão  em

Flagrante Delito (fl.04), destinado a apurar a prática, em tese, do crime de corrupção

ativa,  capitulado  no  art.  333,  “caput”,  do  Código  Penal,  por  Almir  Bissani e  Luiz

Eduardo Bonatto.

Os  Policiais  Militares  Jean  Rafael  Pacheco e  Kelvin  Gustavo  de  Bona

Santos,  condutores  dos  indiciados  à  20ª  SDP  de  Toledo,  prestaram  depoimentos

perante a Autoridade Policial ás fls. 06/09.

Os indiciados foram interrogados ás fls. 10/12 e 15/17.

O boletim de ocorrência da Polícia Militar consta nas fls. 99/102.

O  relatório  da  Autoridade  Policial  (fls.112/114)  descreve  os  fatos

ocorridos, encerrando as diligências e encaminhando o inquérito para manifestação

ministerial.

O diligente Promotor de Justiça, após análise do sucedido, decidiu pelo

arquivamento do  Inquérito  Policial,  por  ausência  de  tipicidade dos  fatos  narrados,

requerendo homologação pelo Poder Judiciário (fls. 133/137).

Não obstante, o Juiz de Direito Raphael de Morais Dantas, discordando

da posição ministerial e afirmando a presença da caracterização do crime, invocou o

art.  28  do  Código  de  Processo  Penal,  determinando  a  remessa  dos  autos  para  o

Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná (fls.155/156)

Vieram, em seguida, os autos a esta Procuradoria-Geral de Justiça para

os fins do art. 28 do CPP. 

Eis o relatório do autuado.

2. FUNDAMENTAÇÃO
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O objeto de análise e valoração aos presentes autos, por parte desta

Procuradoria-Geral  de  Justiça,  nos  termos  do  disposto  no  art.  28  do  Código  de

Processo  Penal,  direciona-se  à  operação  de  ratificação  ou  discordância  quanto  ao

conteúdo do pronunciamento ministerial de fls.133/137, que entendeu ser o caso de

arquivamento do inquérito policial.

A  controvérsia  estabelecida  neste  expediente  refere-se

fundamentalmente a respeito da caracterização ou não do crime de corrupção ativa

(art. 333, CP) na hipótese concreta.

Pois  bem.  Com  a  devida  vênia  do  d.  Magistrado,  assiste  razão  ao

diligente Promotor de Justiça.

A conduta típica do crime de corrupção ativa consiste em  oferecer ou

prometer  vantagem  indevida  a  funcionário  público,  para  determiná-lo  a  praticar,

omitir  ou  retardar  ato  de  ofício.  Sendo assim,  trata-se  de  um tipo  penal  especial,

composto por elementos objetivos, subjetivos e normativos. Para que se configure o

tipo penal, todos esses elementos devem constar no fato concretizado pelo agente,

sendo  afastada  a  tipicidade  da  conduta  na  ausência  de  quaquer  um  desses

componentes.

O  objeto  material  da  ação  tipificada  é  a  “vantagem  indevida”  que

representa o conteúdo da oferta,  a qual  será relevante quando for  suficiente para

corromper  o  funcionário  público.  Conforme  demonstra  Magalhães  Noronha1,  é

fundamental  para  a  caracterização  do  delito  que  a  ação  seja  inequívoca,

demonstrando o próposito do agente.

De  acordo  com  o  relato  do  policial  Jean  Rafael  Pacheco,  uma  das

testemunhas:

Que Luiz disse que estaria ali para realizar um acordo com os policiais

envolvidos para que fosse mudado o boletim de ocorrência. […] Almir

1 NORONHA, E. Magalhães. DIREITO PENAL,v.2, Saraiva, 2003.
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proferiu palavras como “vamos resolver entre nós, de um modo que

fique bom para todos os envolvidos, vamos acertar a situação”.

A conduta adotada pelos indiciados, segundo relato da testemunha, foi

solicitar  um “acordo”,  sem que fosse esclarecido,  em nenhum momento,  a  que se

referia tal  “acordo”.  Sendo assim, não houve, de fato,  uma oferta ou promessa de

vantagem indevida, apenas insinuações rasas, sem estrutura suficiente para adequar

ao tipo penal.

Neste contexto de análise, há que se ponderar que meras suspeitas ou

suposições quanto à prática do delito de corrupção ativa não devem e não podem

substituir os necessários  indícios suficientes de autoria,  na forma antes mencionada.

Ou seja, informações desacompanhadas de quaisquer outros elementos de prova, ou

de  atividades  investigatórias  prévias  ou  sequenciais  com  relação  aos  indiciados,

reveladoras daqueles  indícios suficientes, autorizam a conclusão de que a autoria do

crime  de  corrupção  ativa  veio  suportada  concretamente  por  mera  dedução,

representativa  de  suposição,  suspeita  ou  presunção  não  legitimada  ao  nível

probatório,  como  exclusivo  fruto  do  imaginário  das  autoridades  policiais  que

atenderam a ocorrência.

Considerando-se, pois, o frágil quadro probatório produzido, revelador

de meras suposições, suspeitas e ilações de que os indiciados estariam praticando o

crime de corrupção ativa, insubstituíveis dos necessários indícios suficientes de autoria

e  prova  da  materialidade  ao  regular  oferecimento  de  denúncia,  se  torna

absolutamente temerária e até arbitrária proposição de uma acusação neste sentido,

que  exige  níveis  seguros  de  responsabilidade  profissional  e  consciência  social.

Conclusão em contrário,  efetivamente, representaria exercício abusivo do poder de

denunciar,  por  parte  do  Ministério  Público,  passível  de  configuração  de

coação/constrangimento  ilegal  ao  indiciado,  facilmente  reversível  por  ação

constitucional de proteção de garantias, como o Habeas corpus, para trancamento do
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procedimento  criminal  respectivo  pelo  órgão  judicial  competente,  nos  termos  do

disposto no art. 648, inciso I, do Código de Processo Penal.2

Com filosofia de reflexão análoga, a doutrina especializada de LOPES JR.,

ao tecer comentários sobre a justa causa, tendo como pressuposto a existência de

indícios razoáveis de autoria e materialidade:

Deve a acusação ser portadora de elementos – geralmente

extraídos  da  investigação  preliminar  (inquérito  policial)  –

probatórios que justifiquem a admissão da acusação e o custo

que representa o processo penal em termos de estigmatização

e  penas  processuais.  Caso  os  elementos  probatórios  do

inquérito  sejam  insuficientes  para  justificar  a  abertura  do

processo  penal,  deve  o  juiz  rejeitar  a  acusação.  (...)  A

acusação não pode,  diante da inegável  existência de penas

processuais, ser leviana e despida de um suporte probatório

suficiente  para,  à  luz  do  princípio  da  proporcionalidade,

justificar  o  imenso  constrangimento  que  representa  a

assunção da condição de réu. É o “lastro probatório mínimo”,

a que alude JARDIM, exigido ainda pelos artigos 12, 39, § 5º,

46, § 1º, e 648, I (a contrario senso), do Código de Processo

Penal.3

Este  conjunto  de  fundamentos  e  categorias4 integra  o  parecer

ministerial que deixou de promover o arquivamento da denúncia, o que evidencia a

2  “Art. 648.  A coação considerar-se-á ilegal
     I - quando não houver justa causa;”

3  LOPES JR., Aury., Direito Processual Penal. Editora Saraiva, São Paulo, 12ª edição, 2015, p. 194/195.

4  Respaldados, inclusive, pela jurisprudência de Tribunais estaduais pelo país, como se verifica na
teleologia embutida nos seguintes julgados: TJ-RS - Apelação Criminal Nº 70055446884, 2ª Câmara
Criminal, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgamento em 30.04.2015; TJ-RS -  Apelação Criminal Nº
70054640024, 2ª Câmara Criminal, Relator: Lizete Andreis Sebben, julgamento em 30.04.2015; TJ-
MG  –  Apelação  Criminal  Nº  10145120174746001,  1ª  Câmara  Criminal,  Relator  Silas  Vieira,
julgamento em 25.06.2013.
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sua razoabilidade reflexiva e a sua adequação fático-jurídica ao conjunto normativo

atualmente  em  vigor,  a  autorizar  a  legitimação  de  seu  conteúdo,  por  esta

Procuradoria-Geral de Justiça. 

3. CONCLUSÃO

Ante ao exposto,  no exercício das atribuições previstas no art.  28 do

Código  de  Processo  Penal,  entende-se  pela  ratificação da  promoção  ministerial,

elaborado  pelo  Promotor  de  Justiça  Alex  Fadel,  com  consequente  devolução  dos

presentes autos ao juízo de origem, para as baixas e comunicações necessárias.

Curitiba, 17 de fevereiro de 2016.

Reginaldo Rolim Pereira
Procurador de Justiça


