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HABEAS CORPUS Nº 105.478
PACTE: ANDERSON CRISTIAN DOS SANTOS
IMPTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA ÚNIÃO
IMPDO: RELATOR DO AI 1301664 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA
RELATOR: EXMO. SR. MIN. GILMAR MENDES

HABEAS  CORPUS.  PENAL.  CORRUPÇÃO  ATIVA. 
ATIPICIDADE.  INOCORRÊNCIA  –  ADEQUAÇÃO 
TÍPICA ENTRE A CONDUTA E OS ELEMENTOS DO 
TIPO PENAL (ART.  333  DO CP).  RITO CÉLERE E 
SUMÁRIO  DO  WRIT  -  IMPOSSIBILIDADE  DE 
MANEJO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  AUSÊNCIA  DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
-Parecer pela denegação da ordem.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos autos 
em epígrafe, diz a V. Exa. o que segue:

Trata-se  de  habeas  corpus impetrado,  com  pedido  de 

liminar, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do 

AI 1.301.664/MT em acórdão assim ementado:
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“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  TRÁFICO  DE 
DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. FALTA DE PROVAS. 
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADAS. 
CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO. CONSUMAÇÃO 
COM  A  SIMPLES  PROMESSA.  SÚMULA  N°  83” 
(INSTRUÇÃO – FL. 90).

Narra  o  impetrante  que  o  paciente,  denunciado  por 

incorrer nos tipos previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e no art. 333 do 

Código Penal, foi condenado em primeira instância à pena de 06 (seis) anos 

de reclusão em razão apenas do crime de tráfico de drogas.

Inconformado  com o  decisum,  o  Ministério  Público 

interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

o  qual  deu  provimento  ao  apelo  ministerial  com amparo  nos  seguintes 

fundamentos: 

“RECURSO  DE  APELAÇÃO  CRIMINAL  - 
TRÁFICO  DE  ENTORPECENTE  E  CORRUPÇÃO 
ATIVA  –  APELO  DEFENSIVO  -  1.  PLEITO  DE 
ABSOLVIÇÃO  -  ALEGAÇÃO  DE  QUE  O  ÉDITO 
CONDENATÓRIO FOI ALICERÇADO SOMENTE EM 
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM 
A PRISÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO 
PRO  RÉU  -  IMPROCEDÊNCIA  –  DECLARAÇÃO 
MILICIANA  EM  HARMONIA  COM  OS  DEMAIS 
ELEMENTOS PROBATÓRIOS - MATERIALIDADE E 
AUTORIA  COMPROVADAS  -  IRRESIGNAÇÃO 
MINISTERIAL  –  2.  PRETENDIDA  CONSUMAÇÃO 
DEMONSTRADA  -  DEPOIMENTO  POLICIAL  - 
VALIDADE PROBATÓRIA - RECURSO DA DEFESA 
DESPROVIDO - APELO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.

1. Se as versões apresentadas pelo acusado a respeito 
droga encontrada em sua residência não se compatibilizam, 
deve preponderar a prova testemunhal que dá conta de que 
realmente o réu teria, para fins de mercancia, a posse do 
estupefaciente,  não se sustentando a alegada ausência de 
provas  ao  só  argumento  de  invalidade  do  testemunho 
policial,  mesmo  porque  torrencial  a  corrente 
jurisprudencial  no  sentido  de  que  os  policiais,  civis  ou 
militares, notadamente os que se encontravam no momento 
e  no  lugar  do  crime,  não  estão  impedidos  de  prestar 
depoimentos,  porquanto,  não  podem  ser  considerados 
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inidôneos  ou  suspeitos  pela  simples  condição  funcional, 
tudo aliado ao fato de a droga estar dividida em porções 
unitárias  (trouxinhas),  sugerindo  estarem  prontas  para  a 
distribuição comercial,  circunstâncias que evidenciam um 
conjunto  harmônico  de  provas  capazes  de  sustentar  a 
conclusão condenatória.

2. O crime de corrupção ativa se consuma pela mera 
oferta ou promessa de vantagem indevida para determinar 
que um funcionário público pratique, omita ou retrate ato 
de  ofício.  Dessa  forma,  comprovada  a  presença  de  tais 
elementos do tipo penal por intermédio do depoimento do 
agente policial a quem foi dirigida a proposta, corroborado 
pelas  declarações  de testemunhas,  colhidos judicialmente 
sob a égide do contraditório, a condenação por esse delito é 
medida que se impõe (INSTRUÇÃO – fls. 42/43).

A defesa interpôs recurso especial  a  que foi  negado 

seguimento (INSTRUÇÃO – fls. 80/82). Ato contínuo, ajuizou agravo de 

instrumento, mas como mencionado acima, não obteve êxito, razão por que 

se impetrou o presente habeas corpus nesta Corte Suprema.

 

Na presente via,  o impetrante pugna pela absolvição 

do paciente pelo tipo penal previsto no art. 333 do Código Penal. 

Segundo  o  causídico,  “há  que  se  considerar,  

inicialmente, que o ato do paciente de oferecer dinheiro para o policial,  

para  que  este  não  o  prendesse  em  flagrante,  configura  um  ato  de  

autodefesa,  vez  que  surpreendido  pela  autoridade  entrou  em  pleno 

desespero  e,  unicamente  com  intenção  de  evadir-se  do  local  para  

preservar  sua liberdade, ofereceu a quantia já apreendida pelo policial  

para que este permitisse sua fuga” (PETIÇÃO INICIAL – fl. 02).

 Ao final,  conclui  que “a condenação imposta pelo 

tráfico  ilícito  de  entorpecentes  é  mais  que  suficiente  para  garantir  a  

reprimenda do paciente, vez que o suposto delito de corrupção ativa foi  
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meramente  um  ato  de  desespero  e  autodefesa,  com  objetivo  único  de  

evadir-se do flagrante do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 e  

assim preservar sua liberdade” (PETIÇÃO INICIAL – FL. 02).

Liminar indeferida (DESPACHO).

É o relatório.

O mandamus não merece prosperar.

De início,  insta registrar que a conduta do paciente, 

conforme os elementos fáticos arrolados pelo Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso, atende aos requisitos previstos no art. 333 do Código Penal para 

fins de configuração do tipo penal (corrupção ativa). 

Sobre o assunto, pedimos vênia para trasladar excerto 

do voto do Exmo. Desembargador-Relator  LUIZ FERREIRA DA SILVA 

nos autos da apelação criminal nº 11193/2009, verbis:

“Doravante,  trato  do  recurso  interposto  pelo 
Ministério Público.

Consoante  se  infere  do  relatório,  as  razões 
irresignativas manejadas pelo órgão ministerial cingem-se, 
tão  somente,  ao  fato  de  o  magistrado  sentenciante  ter 
absolvido  o  agente  da  conduta  antijurídica  de  corrupção 
ativa, prevista no art. 333 do Código Penal.

A  materialidade  e  a  autoria  do  tipo  estão 
evidenciadas  nos  autos,  sendo  imperioso  deixar 
consignado que, por se tratar de crime formal,  a sua 
consumação se opera pela mera oferta ou promessa de 
vantagem  indevida  para  determinar  que  um 
funcionário público pratique, omita ou retarde ato de 
ofício,  não sendo,  pois,  imprescindível  a  existência  de 
benefício e nem a aceitação por parte do servidor.

Doutrinando  sobre  o  crime  de  em  comento,  Celso 
Delmanto, Roberto Delmanto, Roberto Delmanto Júnior e 
Fábio M. de Almeida Delmanto coligiram para sua obra o 
entendimento existente nos tribunais pátrios, relacionando 
as ementas abaixo, que se amoldam como luvas à hipótese 
discutida nestes autos:
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'É  delito  de  mera  conduta,  sendo  despicienda  a 
existência,  em  si,  da  vantagem (STF,  HC  71.334,  DJU 
19.5.95,  p.  13994,  in  RBCCr  12/286).  O  crime  de 
corrupção  ativa  é  formal,  consumando-se  com  a  mera 
oferta ou promessa (TJSP, RT 545/344, 642/289; TRF da 
3ª R., RT 751/695; TRF da 4ª R., RT 791/723), ainda que 
haja recusa por parte do funcionário. (TJSP, RT 736/627). 
(...) É delito de expressão e como tal somente se consuma 
mediante  palavras  ou  gestos  utilizados  pelo  agente,  
claramente  compreendidos  ou  percebidos  pelo 
destinatário (TRF  da  4ª  r.  Ap.  15.449,  DJU  5.9.90,  p. 
20128)'. (In Código Penal comentado. 7 ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2007, p. 836) (Negritei).

Averbe-se,  por  outro  lado,  que  o  delito  de 
corrupção  ativa  ficou  devidamente  comprovado  por 
força do testemunho de um dos policiais que conduziu o 
flagrante,  quando,  ouvido  em  juízo,  afirmou  que 
Anderson  Cristian  dos  Santos  lhe  ofereceu  benefício 
indevido  para  que  não  efetuasse  a  sua  prisão  em 
flagrante, conforme se depreende do seguinte trecho de 
suas declarações:

'(...)  Que após  encontrada  as  drogas  no  quintal,  o  
acusado ofereceu para o Sgto. Jean Pool, a quantia de 10  
mil reais para que não fosse preso, tendo o Sgto feito a 
comunicação para o depoente, que indagou onde estava o 
dinheiro,  quando  então  o  acusado  acompanhando  o 
depoente foi até o local onde estava enterrada a quantia  
de  3 mil  reais,  tendo o acusado dito  que o restante  do  
dinheiro estava com seu pai; (...)'. (Depoimento do Policial 
Militar  José  Nildo  Silva  de  Oliveira  encartado  às  fls. 
127/128).

Não  resta,  pois,  a  menor  dúvida  que  inexiste, 
também,  a  fragilidade  probatória  sustentada  pela 
defesa nas suas contrarrazões quanto à configuração do 
delito de corrupção ativa, sendo certo que o depoimento 
prestado  pelo  agente  policial,  José  Nildo  Silva  de 
Oliveira,  acima  parcialmente  reproduzido,  aponta  a 
ocorrência do crime em análise,servindo, destarte, para 
fundamentar o título penal condenatório.

Nessa  linha  de  raciocínio,  impõe-se  consignar  o 
entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça 
que, em examinando matéria relativa à validade probatória 
de  depoimentos  de  policiais  envolvidos  na  fase 
investigatória, lavrou a seguinte ementa:

'HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE 
ENTORPECENTES.  TESE  DE  FRAGILIDADE  DA 
PROVA  PARA  SUSTENTAR  A  ACUSAÇÃO.  VIA 
IMPRÓPRIA.  NECESSIDADE  DE  EXAME 
APROFUNDADO  DO  CONJUNTO  PROBATÓRIO. 
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DEPOIMENTO  DE  POLICIAIS.  VALIDADE 
PROBATÓRIA.

1.  O  exame  da  tese  de  fragilidade  da  prova  para 
sustentar  a  condenação,  por  demandar,  inevitavelmente, 
profundo  reexame  do  material  cognitivo  produzido  nos 
autos,  não  se  coaduna  com  a  via  estreita  do  writ. 
Precedentes.

2.  Os  policiais  não  se  encontram  legalmente 
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de 
cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de 
suas  funções,  revestindo-se  tais  depoimentos  de 
inquestionável  eficácia  probatória,  sobretudo  quando 
prestados  em  juízo,  sob  a  garantia  do  contraditório. 
Precedentes.

3. Ordem denegada'. (HC 115.516/SP - Rel. Ministra 
Laurita Vaz - Quinta Turma - julgado em 03-02-2009 - DJe 
09-3-2009) (Negritei).

Não se pode olvidar, por importante, que a palavra 
do militar não foi voz isolada no caderno processual, 
uma vez que a ex-namorada do sentenciado, Angélica 
Magalhães  Barreto,  confirmou, na seara judicial,  que 
presenciou o momento no qual Anderson Cristian dos 
Santos  tentou  corromper  os  milicianos,  consoante  se 
extrai da parte do seu depoimento abaixo reproduzido:

'Que  viu  apenas  o  acusado  tentar  subornar  os  
policiais;  Que o acusado ofereceu 3 mil  reais, (...)'.  (Fl. 
131) Destaquei.

Destaque-se,  por  pertinente,  que  a  importância 
mencionada  pelo  policial  militar  José  Nildo  Silva  de 
Oliveira  foi,  efetivamente,  apreendida  em  poder  de 
Anderson Cristian dos Santos, conforme se observa do 
termo  de  exibição  e  apreensão  encontradiço  às  fls. 
27/28.

Destarte,  resta  claro  e  indiscutível  que,  da 
narrativa dos autos, só se pode chegar a uma conclusão: 
o  recorrido,  efetivamente,  ofereceu  recompensa  em 
dinheiro para não ser preso, ato, esse, que configura o 
crime de corrupção ativa”(INSTRUÇÃO – fls. 50/52). 

Dessarte,  considerando  o  rito  célere  e  sumário  do 

habeas corpus, o qual não permite maiores dilações fáticas, bem como a 

adequação entre a conduta do Sr. ANDERSON CRISTIAN DOS SANTOS e a 

descrição típica do artigo 333 do Código Penal, mostra-se absolutamente 

descabida  a  pretensão  defensiva  -  a  oferta  de  considerável  quantia  em 

dinheiro  ao  miliciano  limitar-se-ia  à  ato  de  autodefesa  do  agente;  não 

sendo, passível, pois, de censura penal.
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Nesse  sentido,  colacionamos  o  seguinte  precedente 

deste Pretório Excelso:

“EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  PENAL.  USO 
DE  DOCUMENTO  FALSO.  ATIPICIDADE. 
INOCORRÊNCIA.  O  fato  de  o  paciente  ter 
apresentado  à  polícia  identidade  com  sua  foto  e 
assinatura,  porém com impressão  digital  de  outrem, 
configura  o  crime  do  art.  304  do  Código  Penal. 
Havendo adequação entre a conduta e a figura típica 
concernente  ao  uso  de  documento  falso,  não  cabe 
cogitar  de  que  a  atribuição de  identidade  falsa  para 
esconder  antecedentes  criminais  consubstancia 
autodefesa. Ordem denegada”.(HC 92763, Relator(a): 
Min.  EROS  GRAU,  Segunda  Turma,  julgado  em 
12/02/2008,  DJe-074 DIVULG 24-04-2008 PUBLIC 
25-04-2008 EMENT VOL-02316-06 PP-01186) 

Por fim, não restam dúvidas de que os direitos e as 

garantias conferidos a qualquer pessoa em sede de persecução penal não 

lhe autoriza a prática de condutas criminosas, sob pena de violarem-se os 

próprios fins a que o ordenamento jurídico se propõe.

Ante o exposto, opinamos pela denegação da ordem.

Brasília, 29 de setembro de 2010.

           MARIO JOSÉ GISI
Subprocurador-Geral da República
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