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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do 

Apelação nº 0011839-81.2014.8.26.0438, da Comarca de 

Penápolis, em que é apelante/apelado NIVALDO MARTINS 

COELHO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO.

ACORDAM, em 15ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "Rejeitadas as arguições preliminares, negaram 

provimento ao recurso do Ministério Público, por um lado, 

e, de outro, deram-no, em parte, ao da defesa, nos termos 

que constarão do acórdão. V.U.", de conformidade com o voto 

do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), RICARDO SALE 

JÚNIOR E CAMARGO ARANHA FILHO.

São Paulo, 10 de dezembro de 2015.

Encinas Manfré
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO 0011839-81.2014.8.26.0438.
COMARCA: PENÁPOLIS.
APTE./APDO.: NIVALDO MARTINS COELHO e MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 23.339.

EMENTA:

PRELIMINARES. Ilegitimidade e 
incompetência do Ministério Público. 
Desacolhimento. Provas ilícitas. Não 
verificação. Descabimento da “delação 
premiada” e violação ao princípio do 
promotor natural. Inocorrência. 
Arguições preliminares rejeitadas.  

CORRUPÇÕES PASSIVAS EXAURIDAS, FALSIDADE 
IDEOLÓGICA, PREVARICAÇÕES, ASSOCIAÇÃO 
CRIMINOSA e VIOLAÇÕES DE SIGILO 
FUNCIONAL. Sólidas provas. Condenações 
próprias que são mantidas. Sem embargo, 
alterações à pena e ao regime fixado 
que, em parte, são necessárias. Por 
outro lado, imputações outras referentes 
às práticas de falsidade ideológica e 
corrupção, bem como dos crimes de 
peculato, adulteração de sinal 
identificador de veículo automotor e 
advocacia administrativa, que não 
comportam acolhimento. Princípio da 
consunção que se aplica a parte desses 
delitos imputados. No mais, dúvida que 
deve ser interpretada em favor do réu. 
Portanto, recurso do Ministério Público 
improvido, por um lado, provido 
parcialmente, de outro, o da defesa.
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Apelações (folhas 4.222/4.256 e 

4.264/4.338) foram interpostas pelo Ministério 

Público e por Nivaldo Martins Coelho à respeitável 

sentença (folhas 4.109 a 4.206) pela qual, por um 

lado, condenado este a dezessete (17) anos, três 

(3) meses e oito (8) dias de reclusão, regime 

inicial fechado, e pagamento de multa a ser 

calculada em noventa e sete (97) dias no valor 

unitário de um (1) salário mínimo, bem como à 

perda do respectivo cargo público (Delegado de 

Polícia), haja vista infração aos artigos 299, 

parágrafo único, 317, § 1º, por quatro (4) vezes, 

317, § 1º, por duas (2) ocasiões  ambos na forma 

do 71, caput -, 319, caput, por duas (2) 

oportunidades, e 325, § 2º, do Código Penal, por 

três (3) vezes, estes, também, em continuidade 

delitiva, todos mediante concurso material. 

De outro lado, absolveu-se esse 

sentenciado em relação às imputadas práticas dos 

crimes previstos nos seguintes artigos do Código 

Penal: 299, caput, 312, caput (estes em 

conformidade ao artigo 386, III, do Código de 

Processo Penal), 299, parágrafo único, 311, caput 

e § 1º, 311, § 2º, 317, caput, por duas (2) 

ocasiões, e 321, parágrafo único, por duas (2) 

oportunidades (nos termos do artigo 386, VII, 

desse último diploma).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

  

APELAÇÃO 0011839-81.2014.8.26.0438 -PENÁPOLIS - VOTO 23.339 - GISELE

Esse primeiro apelante alegou, em 

suma, o seguinte: a) serem sólidas as provas de 

que esse réu adulterasse sinais de identificação 

(número de chassi) relativos aos veículos 

apontados na denúncia; b) ter esse agente atuado 

com dolo; c) haver seguros demonstrativos do 

cometimento de peculato-desvio no que respeita ao 

automóvel “VW/Fox” de placas CYS8570, bem como de 

falsidade ideológica no que se refere ao “VW/ 

Golf”, placas ENS0346; d) também comprovou-se a 

prática do delito tipificado no artigo 299 do 

Código Penal no concernente à elaboração de 

“boletim de ocorrência não criminal em caso de 

acidente de trabalho”; e) esse denunciado ainda 

solicitara para ele, em razão do cargo público 

exercido, vantagem indevida a Valdinei de Souza 

Rosa; f) auferira esse sentenciado, em decorrência 

desse funcionalismo público, vantagem indevida 

outra, qual fora a renúncia por Luiz Jerônimo de 

Moura Leal de “parte significativa de crédito 

oriundo de mútuo”; g) praticara esse agente, 

outrossim, advocacia administrativa em relação a 

Jamil Eduardo Mansur e Roberto Rayes Sakr; h) 

logo, que seja esse acusado condenado em 

conformidade ao todo descrito na denúncia; i) 

requerer, ainda, o afastamento da continuidade 

delitiva no que tange às imputadas corrupções 

passivas. 
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Esse réu, por sua vez, sustentou, em 

resumo, na seguinte conformidade: 1. 

preliminarmente, ilegitimidade do Ministério 

Público para conduzir e administrar procedimento 

de interceptação telefônica; 2. não serem 

atribuições dessa instituição instaurar e conduzir 

inquérito policial; 3. serem ilícitas as provas 

decorrentes desse procedimento administrativo; 4. 

descabimento do benefício pela delação premiada 

concedido aos corréus; 5. ter havido ofensa ao 

princípio do promotor natural; 6. logo, que se 

reconheça nula essa sentença; 7. sobre o mérito, 

ser de rigor a correspondente absolvição; 8. não 

ter a acusação se incumbido provar o narrado com a 

denúncia; 9. parcialidade do depoimento prestado 

pelo Promotor de Justiça Marcelo Sorrentino Neira; 

10. atipicidade da imputada prevaricação; 11. 

ausência de dolo; 12. caso não absolvido, 

objetivar o reconhecimento de crime único no 

tocante às atribuídas corrupções passivas, com 

consequente diminuição da pena imposta.

Houve recíprocas respostas (folhas 

4.424/4.493 e 4.504/4.514).

A douta Procuradoria de Justiça 

apresentou parecer (folhas 4.551 a 4.561) no 

sentido de ser negado provimento à apelação da 

defesa, por um lado, e, de outro, para que se o dê 
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à da acusação. 

É o relatório, acolhido, no mais, o 

constante dessa decisão a quo.

Impõe-se negar provimento ao recurso 

do Ministério Público, por um lado, e, de outro, 

dar-se-o, em parte, ao do réu.

Antes da exposição das razões desse 

deslinde, não comportam acolhimento as supraditas 

arguições preliminares.

Com efeito, e consoante decidido 

outrora por esta Câmara (julgamento relativo ao 

habeas corpus 2000621-41.2015.8.26.0000), o 

Ministério Público reúne atribuição para promover 

investigação criminal, porquanto diretamente 

ligada ao cumprimento da função de, 

privativamente, promover a ação penal pública em 

casos como o ora sob reexame.

Nessa conformidade, ainda, não se 

verifica a alegada nulidade por prova ilícita 

decorrente da interceptação telefônica verificada, 

pois, não bastasse em conformidade à Lei 

9.296/1996, esse procedimento ocorrera sob 

controle e deferimento da autoridade judiciária 

própria. E pesa o artigo 6º desse diploma não 

desautorizar a atuação de agentes outros, além da 
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autoridade policial.

Ademais, inexistiu a assinalada 

ofensa ao princípio do promotor natural, máxime 

porquanto a participação de membro do Ministério 

Público na fase de investigação criminal não 

consubstancia impedimento para a propositura da 

correspondente ação penal. Nesse sentido, aliás, 

está a Súmula 234 do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, não se reconhece 

cerceamento de defesa pela alegada ilegalidade da 

delação premiada relacionada aos codenunciados, 

pois em conformidade à Lei 12.850/2013. E, 

consoante bem apontado pela douta Procuradoria de 

Justiça (folhas 4.557), o “pedido de acareação deles 

com o réu NIVALDO, feito a destempo e sem base legal 

para tanto” é prescindível “à apuração da verdade 

real dos fatos, existentes nos autos elementos de 

prova suficientes ao julgamento da causa”.

A respeito do desacolhimento dessas 

arguições preliminares são ainda de consideração 

os extensos e apropriados fundamentos constantes 

dessa respeitável decisão atacada, que, assim, 

integram este aresto.

A propósito do mérito, e por isso não 

se dá guarida ao sustentado pela ilustre defesa a 
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esse respeito, são sólidas as provas de caráter 

material e da autoria referentes aos imputados 

crimes de associação criminosa, falsidade 

ideológica, corrupção passiva exaurida (por seis 

vezes), prevaricação (por duas oportunidades) e 

violação de sigilo funcional (em três ocasiões).

Com efeito, ficou comprovado que, no 

período compreendido entre o final do ano de 2013 

e o mês de outubro de 2014, o ora apelante se 

associara aos codenunciados Wagner Roberto Machado 

e Carmem Lucia Betoni com o escopo de, juntos, 

cometerem crimes, o que, aliás, se verificou.

Mediante as conversas captadas pelo 

sobredito procedimento de interceptação telefônica 

(autos apensados ao primeiro volume dos 

principais, além de expedientes a folhas 496/499 

destes), claro ficou o acordo entre esses agentes 

para a conjunta liberação de veículos apreendidos 

na 82ª Ciretran  da qual então diretor o ora 

recorrente , situação a envolver, ainda, 

supressão de bloqueios administrativos ou 

judiciais e pagamento/recebimento de propina.

O modus operandi, basicamente, 

consistiu em solicitação de vantagem indevida pelo 

réu Nivaldo  Delegado de Polícia e diretor desse 

órgão de trânsito  aos beneficiários a fim de que 
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liberasse a estes veículos submetidos a restrições 

próprias. Para isso, preenchia específicos autos 

com informações incorretas e entregava aos 

interessados esses bens que, irregulares, deveriam 

permanecer no pátio da dependência própria.

O primeiro fato constatado envolveu o 

automóvel “VW/Fox”, placas CYS8570, flagrado pela 

Polícia em poder de André Barbosa Pereira da 

Silva, vulgo “Budega”, pessoa não habilitada para 

conduzir veículo automotor. Uma vez apreendido 

esse bem, fora ele liberado por Nivaldo, que, a 

propósito, após receber vantagem indevida no 

montante aproximado de setecentos reais (R$700,00, 

folhas 2.532/2.540), preencheu auto respectivo em 

nome de Wagner, o qual, por sua vez, o devolveu a 

André (folhas 2.639 e 2.640).

No tocante ao veículo “GM/Vectra” de 

placas GKA4444, também apreendido em posse de 

“Budega” e cujo licenciamento estava vencido 

(folhas 476/477 e 595/597), houve a correspondente 

liberação por esse acusado (que solicitou vantagem 

da ordem de dois mil reais, folhas 2.538/2.540) à 

corré Carmem (folhas 490 e 2.638), conquanto esta 

não comprovasse propriedade e regularização 

respectivas.

Também apreendeu-se na posse de 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

  

APELAÇÃO 0011839-81.2014.8.26.0438 -PENÁPOLIS - VOTO 23.339 - GISELE

“Budega” o carro “VW/Golf”, placas ENS0346, sem 

que fosse à Polícia apresentada a documentação 

correspondente, certo, ainda, constar esse móvel 

com licenciamento vencido (folhas 385 e 396). Foi 

esse bem, então, recolhido ao pátio da Ciretran do 

município de Promissão. Ato contínuo, à autoridade 

policial dessa municipalidade foi encaminhado 

ofício por esse sentenciado que, no exercício do 

respectivo cargo público, solicitou a 

transferência desse automóvel para a 82ª Ciretran 

(Penápolis), da qual era diretor (folhas 378 e 

2.502/2.503). Incontinenti, houve a liberação 

desse veículo para o casal Wagner e Carmem 

mediante o pagamento de propina (folhas 412 e 

2.532/2.540).

Além disso, esse apelante solicitou 

vantagem indevida como Delegado de Polícia e 

diretor desse órgão de trânsito para liberar a 

motocicleta “Sundown/STX200”, placa JRM5218, em 

favor de Nilson Pereira Bispo  pessoa não 

habilitada , embora constasse haver restrição 

referente a esse veículo. Para isso, preencheu 

auto próprio em nome do corréu Wagner (folhas 

2.532/2.537 e 2.641/2.642). 

Provou-se, ademais, ter esse 

sentenciado solicitado ao corréu Wagner pagamento 

em dinheiro (R$ 1.000,00, folhas 2.536) a fim de 
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praticar ato da espécie infringindo dever próprio 

no que concerne ao caminhão “Iveco” de placas 

HKE0292, que constava objeto de busca e apreensão 

(folhas 1.281/1.283) e cuja liberação foi 

agilizada por esse então funcionário público 

(folhas 3.556, mídia digital).

Ainda demonstrou-se a liberação 

indevida por esse acusado (folhas 2.691), e em 

razão desse cargo, do veículo caminhão “M.Benz 

L1113”, placas LZF7325 (vistoriado e reprovado, 

folhas 1.473/1.474 e 2.855/2.858), a José Carlos 

Barbosa Lopes e Veríssimo Luiz Riato, mediante 

solicitação de propina (R$ 1.500,00, folhas 

2.343).

Destarte, não há dúvida sobre os 

cometimentos de corrupções passivas por esse 

recorrente em seis (6) oportunidades. 

Por outro lado, contrariamente ao 

sustentado pela digna acusação, não é caso de 

condenação, também, por falsidade ideológica e 

peculato-desvio no que respeita a esses 

comportamentos, haja vista terem sido estes meios 

para a consecução das sobreditas corrupções 

passivas. 

É dizer, as condutas características 
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desse delito de falsidade e o de peculato não 

tiveram autonomia penal. Logo, devem ser 

absorvidas pelas corrupções passivas em foco. É, 

por conseguinte, nesse ponto, hipótese de 

aplicação do princípio da consunção (artigo 386, 

III, do Código de Processo Penal).

Nesse sentido, a bem ver, ainda, é de 

consideração, mutatis mutandis, aresto desta Corte 

cuja ementa, em parte, é a seguinte:

“Apelações Criminais. Réus condenados 

pelos crimes de corrupção passiva majorada, 

favorecimento real e formação de quadrilha ou bando. 

Recursos das defesas (...) O crime estampado no artigo 

349-A, do Código Penal, é absorvido pelo delito de 

corrupção passiva majorada. Situação a configurar 

concurso aparente de normas, com aplicação da regra da 

consunção. Absolvição quanto a esta imputação (...)”1.

De outra parte, e como supradito, são 

sólidos os demonstrativos do cometimento de 

falsidade ideológica por esse apelante no que 

respeita aos fatos ocorridos em 26 e 27 de agosto 

de 2014.

Com efeito, comprovou-se que esse réu 

fizera inserir declaração diversa da que deveria 

1 Apelação 0006953-89.2012.8.26.0153, 13ª Câmara Criminal, relator o desembargador Laerte Marrone, 

julgamento em 27 de março de 2014.
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ser escrita em documento público (termo próprio, 

folhas 1.550) com o fim de alterar verdade sobre 

fato juridicamente relevante (exercício por ele, 

acusado, de atividade incompatível com o cargo 

público ocupado  condição de sócio-proprietário 

de empresa de segurança , folhas 1.412 e 2.576, 

além de relatórios referentes às conversas 

gravadas mediante procedimento de interceptação 

telefônica).  

Consoante constou do depoimento 

prestado na Promotoria de Justiça por Nelson 

Rodrigues de Carvalho Junior (folhas 2.543/2.545), 

“Nivaldo o procurou pedindo para arrumar uma moto para 

que Daniel a usasse no condomínio onde prestava 

serviços de segurança (...) foi orientado pelo 

Delegado a dizer, na Delegacia, que ele não tinha nada 

a ver com a história da aquisição da moto. Mais uma 

vez, ressalta que faltou com a verdade quando foi 

ouvido pelo Dr. Jovair a respeito da motocicleta vinho 

[folhas 1.550] porque atendeu a orientação do Delegado 

e não queria se indispor com ele”. 

Outrossim, seguras as provas das 

prevaricações praticadas por esse recorrente, que, 

na condição de funcionário público (Delegado de 

Polícia), ao tomar conhecimento sobre o paradeiro 

de pessoa contra a qual expedidos mandados de 

prisão (Valdir Xavier Urfer, folhas 1.368/1.372 e 
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1.534/1.536), deixou de praticar ato próprio de 

ofício para satisfação de interesse pessoal 

(folhas 2.662).

Conforme conversas captadas mediante 

interceptação telefônica, Nivaldo, em primeiro 

momento, orientou a esposa de Valdir (folhas 31 

dos autos em apenso) e, após, aconselhou a este 

(folhas 946) para não se apresentar ao órgão 

próprio para renovação da correspondente carteira 

de habilitação em razão desses mandados contra ele 

expedidos.

Também incumbiu-se a acusação provar 

que esse sentenciado, em três (3) oportunidades, 

revelasse fato do qual tinha ciência em razão 

desse cargo público e que, portanto, deveria 

manter sob sigilo. Consequentemente, sobreveio 

dano à Administração Pública.

A propósito, está também demonstrado 

que, amigo de integrantes da família “Egreja” 

(folhas 390/391 dos autos apensados e, 2.044 e 

2.239 dos principais), esse acusado contara a 

“Toninho” (folhas 402/404), à correspondente 

esposa (que, por sua vez, narrou a outrem, folhas 

410) e a “Ramis” (folhas 405 dos autos em apenso) 

a respeito da existência de mandados de prisão 

contra dois dos membros desse núcleo familiar 
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(Celso Vianna Egreja e Mário Aluízio Vianna 

Egreja, folhas 2.007 e 2.008). Assim, evitara as 

capturas dessas pessoas (folhas 2.005).

Presentes essas realidades, de rigor 

a condenação desse réu por violação aos artigos 

288, caput, 299, parágrafo único, 317, §1º (por 

seis vezes), 319 (por duas oportunidades) e 325, 

§2º (por três ocasiões), todos do Código Penal, e 

na forma do artigo 69, caput, desse diploma, como, 

por sinal, bem decidido pelo douto juiz da causa.

Aliás, no que tange a essas 

corrupções passivas exauridas, se desacolhe o 

argumentado pelas partes dado não ser hipótese de 

crime único (diversamente do objetivado pela 

ilustre defesa), haja vista a autonomia de 

desígnios em relação a cada qual, e nem tampouco 

se afasta a continuidade delitiva reconhecida em 

primeira instância acerca das assinaladas condutas 

referentes a automóveis e motocicleta 

(contrariamente ao sustentado pela digna 

acusação), posto que verificadas em iguais 

condições de tempo, modo e lugar.   

Com efeito, essas primeiras 

corrupções foram praticadas entre 30 de setembro  e 
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 013 e 27 de fevereiro de 20142. E as demais 

(referentes aos apontados caminhões) verificaram-

se entre os meses de agosto e outubro de 2014. 

Portanto, são consideradas como outra “ficção 

jurídica” da espécie.

De outra banda, no tocante às 

imputadas adulteração de sinal identificador de 

veículo automotor, falsidade ideológica em relação 

ao conteúdo de boletim de ocorrência, corrupções 

passivas a envolver caminhão retido no município 

de Ribeirão Preto e crédito proveniente de mútuo, 

e, por fim, advocacias administrativas, impõe-se a 

absolvição desse recorrente em conformidade ao 

artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Com efeito, não se incumbiu a 

acusação provar, com a imprescindível segurança, 

agisse esse réu com dolo para a perfectibilidade 

desses crimes.

Em relação a essa adulteração pesam a 

declaração desse acusado e o depoimento de Geraldo 

Pedro Maia Júnior em Juízo (folhas 3.555 e 3.795, 

2 Considera-se, nesse ponto, lição de Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini segundo a qual “O 

limite tolerado quanto ao lapso temporal entre um e outro delito é de 30 dias, conforme jurisprudência 

pacífica” (Código penal interpretado. 8ª edição. São Paulo: Atlas, 2012, página 439).
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mídias digitais), ambos no sentido de ter sido 

apresentada a esse Delegado de Polícia a carreta 

“Facchini” de placas BLF9165, e que, somente 

depois, foi utilizada a numeração do chassi desse 

veículo para remarcação do referente ao de placas 

DPB5785. Daí não haver prova sobre o exame do 

caminhão “Randon” por esse funcionário público.

E não se pode presumir, 

contrariamente ao argumentado pelo Ministério 

Público, seja essa testemunha “indigna de fé” tão-

somente em razão de constarem em nome dela 

“apontamentos criminais por falsidade ideológica, 

estelionato e adulteração de sinal identificador de 

veículo automotor” (folhas 4.275).

Desse modo, ausente prova indubitável 

de dolo (direto ou indireto), e sem olvido, 

ademais, à presunção de inocência 

constitucionalmente garantida, de rigor, nesse 

ponto, a absolvição.

Também não é caso de se condenar esse 

sentenciado por suposta falsidade ideológica ao 

elaborar boletim de ocorrência referente ao 

apontado acidente de trabalho.

É que, conquanto desse expediente 

constasse feito “não criminal” e inexistisse 
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menção ao nome do empregador (folhas 1.430/1.431 e 

2.799/2.800), não se tem a necessária certeza 

sobre esse réu, na condição de delegado de 

Polícia, ter agido com dolo ou escopo de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante.   

Por sinal, é presente terem sido por 

essa então autoridade policial tomadas 

providências correspondentes (requisições para 

perícias no local do crime e exame de corpo de 

delito, entre outras, folhas 2.797/2.803 e 

2.805/2.809), o que não se coaduna ao desiderato 

exigido pelo assinalado tipo penal.

Ademais, dúvidas sobrevêm no que 

concerne às imputadas corrupções passivas 

relacionadas a caminhão retido no município de 

Ribeirão Preto e a crédito proveniente de mútuo.

Conforme bem decidido pelo douto 

sentenciante, “não se apurou qual seria o ato 

funcional que o réu NIVALDO teria comercializado com o 

particular” (folhas 4.177) e nem tampouco “qual 

seria o ato funcional praticado por NIVALDO que 

repercutiu em eventual provimento de recurso 

administrativo favorável a Luiz Jerônimo de Moura 

Leal” (folhas 4.178/4.179). 

Ou seja, inexiste demonstrativo sobre 
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qual ato próprio do cargo público exercido por 

esse agente foi supostamente retardado, praticado 

em descompasso à lei ou omitido em benefício de 

Valdinei de Souza Rosa e Luiz Jerônimo de Moura 

Leal. Não há comprovação sobre a existência de 

nexo de causalidade entre a conduta desse servidor 

e a realização de ato funcional da respectiva 

competência, portanto.

Dessa forma, e dado ser essa infração 

penal classificada como delito funcional, 

imprescindível a demonstração desse ato próprio.

Nesse sentido: “É indispensável para a 

caracterização do ilícito em estudo que a prática do 

ato tenha relação com a função do sujeito ativo. Não 

se tipifica a infração se o pagamento feito ou 

prometido não é feito 'ratione officii'”3.

Além disso, não se constata seguro 

demonstrativo de que houvesse efetivo patrocínio 

por esse réu de interesse privado perante a 

administração pública.

Não se olvida, nesse ponto, haver 

provas de ter esse acusado auxiliado Jamil Eduardo 

Mansur (folhas 2.137/2.146) e Roberto Rayes Sakr 

(folhas 2.350/2.354), conhecidos dele. Contudo, 

3 MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Código penal interpretado. 8ª edição. São Paulo: 

Atlas, 2012, página 1.988.
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desses expedientes não se pode depreender, 

indubitavelmente, tivesse ele, réu, o objetivo de 

advogar para esses interessados. 

Aliás, “patrocinar”, verbo componente 

do tipo penal em foco, significa advogar, ou seja, 

peticionar, acompanhar processos, enfim, praticar 

atos privativos de advogado.

Destarte, de rigor a manutenção da 

respeitável sentença pelos respectivos e 

pormenorizados fundamentos  que, portanto, 

integram este decidir , no que se refere às 

condenações e absolvições próprias. Nesse ponto, 

ainda, é presente o artigo 252 do Regimento 

Interno desta Corte. 

No que concerne à dosimetria da pena, 

porém, esse bem-lançado decisum comporta pequeno 

reparo.

Considerando desfavoráveis a esse 

recorrente as circunstâncias judiciais, 

notadamente pela acentuada culpabilidade (em 

relação a todos os comportamentos sob exame, pois 

pessoa a ocupar relevante função pública), por 

serem desfavoráveis a conduta social e a 

personalidade (também a propósito de todas essas 

infrações penais, posto que graves e reiterados os 
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ilícitos funcionais) e pelas circunstâncias dos 

crimes (máxime os de associação criminosa  haja 

vista as posições de destaque e mando ocupadas , 

corrupções passivas – para as quais praticados 

“delitos-meios”  e prevaricações – em função da 

gravidade dos crimes imputados às pessoas contra 

cujos nomes expedidos mandados de prisão e que 

foram auxiliadas por esse ora apelante -), o douto 

juiz a quo empreendeu aumento às sanções básicas 

respectivas em metade (porquanto três) e três 

oitavos (duas essas circunstâncias desabonadoras). 

Corretos, proporcionais e bem fundamentos, ora 

ficam mantidos esses acréscimos.

Na etapa intermediária Sua Excelência 

entendeu presentes as agravantes dispostas nos 

artigos 61, II, g (com violação de dever inerente 

a cargo), e 62, I (estas no tocante a essa 

associação criminosa) e II (em relação à falsidade 

ideológica), ambos do Código Penal. 

Sem embargo dessa respeitável 

convicção, e por isso dá-se parcial provimento ao 

recurso da ilustre defesa, ora são afastadas as 

duas últimas agravantes. É que a primeira delas 

foi motivo de exasperação na fase antecedente e, 

desse modo, nesta feita não pode ser valorada, sob 

pena de bis in idem. E a segunda configurou 

elementar do tipo (fazer inserir). 
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Dessa forma, na segunda etapa da 

individualização mantém-se apenas o aumento de 

sexta parte (1/6) relativo ao abuso de cargo 

público para a perpetração dessa associação 

criminosa.

Por fim, na terceira fase aumentou-se 

de terça parte (1/3) a pena relativa a cada uma 

das corrupções passivas sob apreço, pois exauridas 

(artigo 317, §1º, desse diploma). Para esses 

crimes, ainda, e observados os fundamentos antes 

expostos, corretamente reconheceu-se continuidade 

entre os a envolver automóveis e motocicleta, por 

um lado, e, de outro, entre os referentes a 

caminhões. Por sinal, respectivamente, bem 

empreendeu-se elevação própria à ordem de um 

quarto (pois quatro) e um sexto (porque dois o 

número de delitos).

Também nessa etapa derradeira incidiu 

o parágrafo único do artigo 299 desse Código, com 

consequente aumento de sexta parte (1/6) à 

correspondente pena.

Ademais, com acerto (e presentes as 

características próprias), o digno magistrado 

sentenciante reconheceu fossem continuadas as 

prevaricações (duas) e as violações de sigilo 

funcional (três) havidas. Daí ter aumentado as 
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sanções relativas a cada qual em sexta (1/6) e 

quinta parte (1/5), respectivamente.

Assim, e visto o pequeno ajuste ora 

empreendido, impõe-se a esse réu, em definitivo, 

um (1) ano, três (3) meses e três (3) dias de 

detenção, bem como treze (13) anos e sete (7) dias 

de reclusão, além de pagamento de multa a ser 

calculada em oitenta (80) dias no valor unitário 

de um (1) salário mínimo (folhas 3.234). 

Mantém-se a correspondente 

condenação, ainda, à perda do respectivo cargo 

público, em conformidade ao artigo 92, I, do 

Código Penal.

Presentes essas circunstâncias 

judiciais desfavoráveis, fixa-se o regime 

prisional semiaberto para o inicial cumprimento 

dessa pena detentiva, mantido, por outro lado, o 

fechado para o início de execução da reclusiva.

À luz dos artigos 44, caput, e III, e 

69, §1º, desse diploma, não é caso de se 

substituir essas penas privativas de liberdade por 

restritivas de direito. 

Portanto, desacolhe-se o argumentado 

pela ilustre defesa no que concerne ao mérito, 
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assim como o sustentado pela digna acusação 

(conforme descrição resumida constante do 

relatório deste voto). 

Desse modo, exceção à pena e ao 

regime prisional aplicados em primeira instância, 

nesta feita alterados em parte, reitera-se manter 

a respeitável sentença atacada, aliás, também, 

pelos respectivos fundamentos.

Derradeiramente, é presente o parecer 

da douta Procuradoria de Justiça, o qual, 

entretanto, dado essa motivação, acolhido 

parcialmente.

À vista do exposto, nega-se 

provimento ao recurso da acusação, por um lado, e, 

de outro, dá-se-o, em parte, ao da defesa.

É como voto.

ENCINAS MANFRÉ, relator.
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