
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnamirim/RN

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DE UMA DAS VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DE 
PARNAMIRIM/RN, A QUE COUBER POR DISTRIBUIÇÃO LEGAL.

Ref. Procedimento Investigatório Criminal nº 001/2014 – 1a PmJP

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por intermédio da 1ª 
Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Parnamirim/RN, no uso de suas  
atribuições legais, embasado nos elementos informativos carreados ao incluso Procedimento Investigatório 
Criminal nº 001/2014, vem à presença de Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA contra:

RONDINELLE  VICTOR  DOS  SANTOS,  brasileiro,  natural  de  Natal/RN,  nascido  em 
02/04/1980,  filho  de  José  Victor  dos  Santos  e  de  Estela  Maria  dos  Santos,  RG  nº 
16935477  SSP/RN,  CPF  nº  033.969.584-62,  Agente  Penitenciário  do  RN  (Diretor  do 
Complexo Penal Estadual Dr. João Chaves à época dos fatos), matrícula nº 169.125-2, 
com  endereço  residencial  na  Rua  Elis  Regina,  nº  980,  bairro  Passagem  de  Areia,  
Parnamirim/RN,

pela prática da conduta delituosa a seguir descrita.

No dia 12 de abril de 2014 (sábado),  no Município de Parnamirim/RN, RONDINELLE VICTOR 
DOS SANTOS,  em razão da função pública de Diretor do Presídio João Chaves,  solicitou aos apenados  
AFONSO TAVARES BRAGA,  JOÃO MARIA FERNANDES GADELHA e  MANUEL ALVES DOS SANTOS FILHO, 
todos apenados  no  referido  estabelecimento  penitenciário,  para  si,  vantagem indevida  consistente  na 
prestação de trabalho para a execução de obra na própria residência do denunciado, praticando assim a  
conduta tipificada no art. 317, caput, do Código Penal Brasileiro – CPB.
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O  contexto  fático  desta  denúncia  remete  ao  apurado  nos  autos  do  Procedimento 
Investigatório Criminal – PIC nº 001/2014, aos quais foi juntada cópia do auto de prisão em flagrante delito  
lavrado em desfavor do denunciado; três mídias digitais, no formato de DVD-R, contendo filmagem do 
trabalho dos apenados e gravação dos depoimentos prestados por estes, em 16 de abril de 2014, na sede  
da  1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Parnamirim/RN, além de 
outros documentos que comprovam a prática da infração penal pelo denunciado. 

I. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN

Considerando que a vantagem indevida, consistente na prestação de trabalho pelos apenados 
na residência do denunciado, foi obtida no Município de Parnamirim/RN, mais especificamente na casa do  
denunciado localizada à Rua Elis Regina, nº 980, bairro Passagem de Areia, Parnamirim/RN, a título de  
mero exaurimento da solicitação criminosa,  não há dúvidas de que a Justiça Criminal do Município de 
Parnamirim/RN  é  a  competente  para  o  processamento  e  julgamento  da  Ação  Penal  Pública 
Incondicionada instrumentalizada pela presente denúncia.

Isso porque o Município de Parnamirim/RN é o local que concentra os elementos de prova da 
prática criminosa imputada ao denunciado, sendo decorrente da  ratio do art. 70 do Código de Processo 
Penal – CPP que a competência jurisdicional penal em razão do local da infração seja relativizada e fixada  
de modo a permitir a instrução processual mais eficiente, como preconizado pela doutrina e jurisprudência  
nacionais:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO.  
LEI Nº 7.492/86, ARTS. 4º E 22, PARÁGRAFO ÚNICO. CRIME DE OCULTAÇÃO DE CAPITAIS.  
LEI Nº 9.613/98, ART. 1º, VI E VII C/C ARTIGO 1º, § 1º, II  C/C ARTIGO 1º, § 2º, II  C/C  
ARTIGO  1º,  §  4º.  COMPETÊNCIA  TERRITORIAL.  LUGAR  DA  INFRAÇÃO.  FINALIDADE:  
FACILITAR  A  ATIVIDADE  PROBATÓRIA.  CRIME  CUJA  EXECUÇÃO  FOI  INICIADA  NO  
TERRITÓRIO NACIONAL. REGÊNCIA NO ART. 70, §§ 1º E 2º, DO CPP. CONEXÃO COM O  
DENOMINADO  “CASO  BANESTADO”.  PREVENÇÃO  DO  JUÍZO  ESPECIALIZADO  DE  
CURITIBA/PR. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA NA VIA ESTREITA DO HABEAS  
CORPUS. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL: NATUREZA RELATIVA. EXCEÇÃO DE  
INCOMPETÊNCIA JULGADA. MATÉRIA PRECLUSA.  CONFLITO VIRTUAL DE COMPETÊNCIA  
ENTRE JUÍZOS VINCULADOS A TRIBUNAIS  DIVERSOS QUE SERIA DIRIMIDA PELO STJ,  O  
MESMO QUE JÁ DEFINIU A QUESTÃO ASSENTANDO COMPETIR AO JUÍZO ESPECIALIZADO  
DE CURITIBA/PR PROCESSAR E JULGAR A PACIENTE. ORDEM DENEGADA.

1.  A  competência territorial  no  processo penal  é  definida,  em princípio,  pelo  local  da  
infração,  consoante  o art.  70,  caput,  do Código  de Processo Penal,  verbis:  “Art.  70.  A  
competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou,  
no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.”

2.  A  ratio  essendi  do  art.  70  do  CPP é  proporcionar  maior  facilidade  na  coleta  do  
material  probatório  disponível,  bem  como  a  sua  produção  em  juízo.  Na  lição  da  
doutrina: Aqui, a maior preocupação da legislação ordinária é, pois, com a reconstrução  
da verdade processual, atentando-se sobremaneira à qualidade da instrução probatória  
e  às regras atinentes e  pertinentes à formação do convencimento judicial.  (Eugênio  
Pacelli de Oliveira, Curso de Processo Penal, 9. ed., Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2008,  
p.220). [...]” 
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(HC  106074  PR,  STF,  Relator:  Ministro  MARCO  AURÉLIO,  Julgamento:  08/10/2013, 
Primeira Turma, DJe de 07/11/2013). (destaque nosso)

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO.  
ATOS  EXECUTÓRIOS.  CONSUMAÇÃO  DO  DELITO  EM  LOCAL  DIVERSO.  TEORIA  DO  
RESULTADO. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃOLÓGICO-SISTEMÁTICA  
DA  LEGISLAÇÃO  PROCESSUAL  PENAL.  BUSCA  DA  VERDADE  REAL.  FACILITAÇÃO  DA  
INSTRUÇÃO  PROBATÓRIA.  COMOÇÃO  POPULAR.  JULGAMENTO  EM  FORO  DIVERSO.  
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE  EVENTUAL  PREJUÍZO.  
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Segundo o disposto no inciso I do art. 69 do Código de Processo Penal, tem-se como  
regra para a determinação da competência jurisdicional o lugar da infração penal, sendo  
o que se denomina de competência ratione loci, visto ser o local que presumivelmente é  
tido como o que permite uma natural fluidez na produção probatória em juízo, razão pela  
qual deve o agente ser aí punido.

2. A competência para o processamento e julgamento da causa, em regra, é firmada pelo  
foro do  local  em que ocorreu a consumação do delito  (locus  delicti  commissi),  com a  
reunião de todos os elementos típicos, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for  
praticado o último ato de execução. Adotou-se a teoria do resultado. (Art. 70, caput, do  
CPP).

3. No caso concreto, aplicando-se simplesmente o art. 70 do Código de Processo Penal,  
teríamos como Juízo competente o da comarca de Nazaré Paulista/SP, onde veio a falecer  
a vítima.

4. O princípio que rege a fixação de competência é de interesse público, objetivando  
alcançar não só a sentença formalmente legal, mas, principalmente, justa, de maneira  
que a norma prevista no caput do art. 70 do Código de Processo Penal não pode ser  
interpretada deforma absoluta.

5. Partindo-se de uma interpretação teleológica da norma processual penal, em caso de  
crimes dolosos contra a vida, a doutrina,  secundada pela jurisprudência,  tem admitido  
exceções nas hipóteses em que o resultado morte ocorrer em lugar diverso daquele onde  
se iniciaram os atos executórios, ao determinar que a competência poderá ser do local  
onde os atos foram inicialmente praticados.

6.  O  motivo  que  levou  o  legislador  a  estabelecer  como  competente  o  local  da  
consumação do delito foi, certamente, o de facilitar a apuração dos fatos e a produção  
de  provas,  bem como  o  de  garantir  que  o  processo  possa  atingir  à  sua  finalidade  
primordial, qual seja, a busca da verdade real.

7.  Embora,  no  caso  concreto,  os  atos  executórios  do  crime  de  homicídio  tenham  se  
iniciado na comarca de Guarulhos/SP, local em que houve, em tese, os disparos de arma  
de fogo contra a vítima, e não obstante tenha se apurado que a causa efetiva da sua  
morte foi asfixia por afogamento, a qual ocorreu em represa localizada na comarca de  
Nazaré  Paulista/SP,  tem-se  que,  sem dúvidas,  o  lugar  que  mais  atende às  finalidades  
almejadas  pelo legislador  ao  fixar  a competência de  foro é o do local  em que foram  
iniciados os atos executórios, o Juízo de Guarulhos/SP, portanto.
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8. O local onde o delito repercutiu, primeira e primordialmente, de modo mais intenso  
deve ser considerado para fins de fixação da competência.

9. Não há como prosperar a alegação de que o prejuízo ao paciente será imenso se o  
processo  for  julgado  em Guarulhos/SP,  por  haver,  na  referida  comarca,  um  clima  de  
comoção popular,  pois,  além de a defesa não ter comprovado tais alegações, é cediço  
que, se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade  
do  júri  ou  sobre  a  segurança  pessoal  do  acusado,  poderá  haver  o  desaforamento  do  
julgamento para outra comarca da mesma região,  onde não existam aqueles motivos,  
consoante o disposto no art. 427 do Código de Processo Penal.

10. Ordem denegada.” 
(HC  196458  SP  2011/0023804-6,  STJ,  Relator:  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  
Julgamento: 06/12/2011, T6 - SEXTA TURMA, DJe de 08/02/2012). (destaque nosso)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA CRIME NEGATIVO - COMARCA ANTIGA E COMARCA RECÉM-
CRIADA E INSTALADA, ESTA DAQUELA DESMEMBRADA, ORA SUSCITANTE - CRIME A SER  
APURADO COMETIDO NO TERRITÓRIO DESTA - PROCESSO COM INSTRUÇÃO POR INICIAR -  
COMPETÊNCIA QUE SE RESOLVE PELO LUGAR DA INFRAÇÃO (CPP, ART. 70, CAPUT) -  
MAIOR FACILITAÇÃO NA PRODUÇÃO DA PROVA - HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA  
CELERIDADE PROCESSUAL E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - JUÍZO SUSCITANTE  
COMPETENTE - CONFLITO SUSCITADO IMPROCEDENTE.”
(Processo  nº  8959399  PR  895939-9,  TJPR,  Relator:  Desembargador  ANTÔNIO 
MARTELOZZO,  Julgamento:  04/10/2012,  4ª  Câmara Criminal  em Composição Integral).  
(destaque nosso)

Demais disso, não há que se falar em possível prejuízo que justifique eventual arguição de  
incompetência territorial, uma vez que o Município de Parnamirim também é o domicílio do denunciado.

II. DOS FATOS 

Em 12 de abril de 2014 (sábado), o denunciado RONDINELLE VICTOR DOS SANTOS foi autuado 
em flagrante, na 1ª Delegacia de Plantão da Zona Sul de Natal/RN, pela prática do crime descrito no art. 
317  do  CPB  (corrupção  passiva),  tendo  em  vista  que,  no  mesmo  dia,  porém  no  Município  de 
Parnamirim/RN, solicitou aos apenados AFONSO TAVARES BRAGA, JOÃO MARIA FERNANDES GADELHA e 
MANUEL  ALVES  DOS  SANTOS  FILHO  —  os  quais  se  encontravam  cumprindo  pena  no  referido 
estabelecimento  penitenciário  —,  para  si,  vantagem  indevida  consistente  na  prestação  de  trabalho 
destes para a execução de obra particular na própria residência. 

Tal fato foi revelado pelos apenados durante a audiência ministerial de 16 de abril de 2014 
(quarta-feira), na qual todos os três foram uníssonos ao esclarecer que, no sábado imediatamente anterior 
à  oitiva  realizada  pelo    Parquet  ,  o  denunciado,  na  condição  de  Diretor  do  Presídio  João  Chaves,   
transportou os depoentes dessa penitenciária estadual até sua residência particular, situada na Rua Elis 
Regina,  nº  980,  bairro  Passagem  de  Areia,  Parnamirim/RN,  com  o  objetivo  de  que  os  mesmos 
executassem obra de construção de porta e respectiva “caixa de porta” em casa de propriedade do 
denunciado. 

Isso ocorreu porque, depois de ter sido realizada uma suposta medição de ala para construção 
de cela no Centro de Detenção Provisória de Pirangi – CDP (Zona Sul do Município de Natal/RN), em tese  
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efetuada pelos apenados no mesmo dia (12/04/2014), sob o contexto da prestação de serviço público para  
fins de remição de pena, o denunciado requereu aos três presos, todos sob seu poder, que realizassem 
serviço em sua residência particular, local para onde o então Diretor do Presídio João Chaves conduziu-os 
em seguida, com a anuência dos apenados, utilizando um veículo VW/GOL de cor branca, placa MYI 
3881, que continha o logotipo do Governo do Estado do Rio Grande do Norte nas portas (fl. 06).

Saliente-se que os apenados compareceram a essa unidade prisional logo no início da manhã 
do  dia  12  de  abril  de  2014,  guiados  pelo  denunciado.  Todavia,  a  cópia  do  registro  do  caderno  de 
ocorrências mantido pelo CDP de Pirangi às fls. 38/39 informa que isso teria ocorrido entre as 15h00min e 
15h30min da data em questão, de modo que a inconsistência desse dado ensejou o encaminhamento da 
aludida cópia para a distribuição entre as Promotorias de Justiça competentes da Comarca de Natal/RN, 
para apurar suposta prática de falsidade ideológica pelo agente JAMERSON MARINHO NUNES (matrícula  
209260-3).

De  qualquer  modo,  a  empreitada  solicitada  por  RONDINELLE  VICTOR  DOS  SANTOS, 
indevidamente  e  em favor  de  si  mesmo,  foi  de  fato  concretizada  às  custas  do labor  dos  apenados  
envolvidos,  os  quais  trabalharam  na  reforma  de  casa  pertencente  ao  seu  superior  hierárquico,  ora 
denunciado,  entre  o  início  da  manhã  até  o  fim da  tarde  do  dia  12  de  abril  de  2014,  quando foram 
surpreendidos com a chegada de força policial enviada para averiguar denúncia sobre presos trabalhando 
em uma construção de casa (fls. 06/07).

Tanto o denunciado como os três presidiários foram conduzidos à 1ª Delegacia de Plantão da 
Zona Sul de Natal/RN, onde prestaram depoimentos que culminaram na já relatada prisão em flagrante,  
sendo que, com a oitiva ministerial do apenado JOÃO MARIA FERNANDES GADELHA,   restou   evidenciada   
a intervenção de advogado do denunciado no sentido de orientar os presos para que mentissem em seus 
respectivos depoimentos, a serem tomados pela autoridade policial autuante.

Ou seja, A  FONSO TAVARES BRAGA, JOÃO MARIA FERNANDES GADELHA e MANUEL ALVES   
DOS SANTOS FILHO foram previamente avisados por advogado de RONDINELLE VICTOR DOS SANTOS 
para faltarem com a verdade através da alegação de que nunca participaram de obra de propriedade do 
denunciado. 

No entanto, devidamente ouvidos pelo Ministério Público na audiência de 16 de abril de 2014,  
ocasião na qual  os  Representantes Ministeriais  presentes exibiram vídeo da filmagem que registrou o 
trabalho  dos  depoentes  na  construção/reforma  da  casa  do  denunciado,  os  apenados  optaram  por 
confessar a verdade dos fatos, narrando assim a realidade de corrupção passiva à qual foram subjugados 
em função da conduta do denunciado.

Inclusive, essa não foi a primeira vez que os presidiários AFONSO TAVARES BRAGA e MANUEL 
ALVES DOS SANTOS FILHO atenderam a uma solicitação do denunciado para realizar serviço de construção 
em sua propriedade, considerando que isso já havia acontecido pelo menos duas vezes (vide depoimentos 
ministeriais desses apenados).

Na realidade, os três presidiários tiveram sua crença na remição da pena através do labor  
injustamente  estimulada  pelo  denunciado  (o  que  é  perceptível  no  teor  dos  depoimentos  acima  
mencionados),  o  qual  se  valeu  de  sua  função  pública  de  Diretor  do  Presídio  João  Chaves  e,  por 
conseguinte, do poder que isso lhe proporcionava sobre os apenados, para solicitar a vantagem indevida 

5



de tê-los trabalhando na melhoria  da estrutura da casa localizada na    Rua Elis Regina, nº 980, bairro   
Passagem de Areia,  Parnamirim/RN, cuja posse/propriedade é do denunciado,  conforme faz prova a 
documentação às fls. 30/31 do PIC nº 001/2014, em anexo.  

Destarte, tal como será minudenciado no próximo tópico, RONDINELLE VICTOR DOS SANTOS, 
na data de 12 de abril de 2014, no Município de Parnamirim/RN, em razão da função pública de Diretor do  
Presídio  João  Chaves,  solicitou  aos  apenados  AFONSO  TAVARES  BRAGA,  JOÃO  MARIA  FERNANDES 
GADELHA e MANUEL ALVES DOS SANTOS FILHO, os quais se encontravam cumprindo obrigação penal na 
aludida penitenciária (eram tidos até como “presos de confiança” devido ao bom comportamento), para si,  
vantagem  indevida  consistente  na  prestação  de  trabalho  para  a  execução  de  obra  particular  do 
denunciado, praticando assim a conduta tipificada no art. 317, caput, do CPB.

III. DA TIPIFICAÇÃO PENAL DA CONDUTA DO DENUNCIADO

O crime de corrupção passiva encontra-se tipificado no art. 317 do Código Penal Brasileiro – 
CTP, por meio da seguinte redação legal:

“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. (Redação dada pela Lei nº  
10.763, de 12.11.2003)
        § 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou  
promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica  
infringindo dever funcional.
        § 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com  
infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
        Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.”

Como se observa, trata-se de delito cujo  tipo objetivo é formado pelas condutas “solicitar”, 
“receber”  e  “aceitar  promessa”,  as  quais  são  motivadas  pela  função pública  que  o  agente  exerce  ou 
exercerá, existindo, portanto, uma relação de causalidade entre a função pública e o fato imputado.

Quanto à “vantagem indevida”, ela corresponde ao  objeto material  do crime de corrupção 
passiva, sendo possível que ostente cunho patrimonial ou não. O que importa, para a configuração típica, é  
o caráter indevido de tal vantagem, mesmo porque o CPB não a define expressamente como proveito 
econômico1.

1 "Por isso, a exemplo do que sustentamos quando examinamos o crime de concussão, a vantagem indevida pode ser de qualquer  
natureza: patrimonial, quando a vantagem exigida referir-se a bens ou valores materiais; não patrimonial, de valor imaterial,  
simplesmente para satisfazer sentimento pessoal, buscar uma forma de reconhecimento, por pura vaidade, como, por exemplo, a  
concessão  de  um  título  honorífico,  a  conferência  de  um  título  de  graduação,  enfim,  a  vantagem  indevida  pode  não  ter  
necessariamente  valor  econômico.  Assim,  por  exemplo,  destaca  Regis  Prado,  “embora  para  alguns  a  vantagem deva  ser  de  
natureza patrimonial, acolhe-se aqui o entendimento de que sua acepção deve ser entendida em sentido amplo, já que o funcionário  
pode se corromper traficando com a função, sem que a retribuição almejada tenha necessariamente valor econômico. Assim, o  
agente pode agir por amizade, para obter os favores sexuais de uma mulher, visando alcançar um posto funcional de destaque ou  
mesmo para satisfazer um desejo de vingança." (In: BITENCOURT, Cezar Roberto.  Tratado de direito penal. V. 5. 6. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. p. 132-134).
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Com efeito,  a  opção  do  legislador  penal  pela  expressão  “vantagem indevida”  decorre  da 
natureza  do  bem jurídico  tutelado,  qual  seja,  a  moralidade  e  a  probidade  da  Administração  Pública. 
Protege-se, assim, a respeitabilidade da função pública e a integridade daqueles que a exercem, tendo em  
vista que a corrupção passiva se confunde, sem exageros, com um genuíno tráfico de atribuições ligadas à  
gestão da res pública2. 

Nesse sentido, o sujeito ativo do delito de corrupção passiva somente pode ser o funcionário 
público, inclusive aquele que, mesmo não se encontrando no exercício da função pública, utiliza-se dela  
para praticar o crime. Aqui, nota-se que a necessidade de tutela à Administração Pública é tão expressiva  
que o tipo do art. 317 do CPB admite a hipótese de o sujeito ativo valer-se de interposta pessoa para a  
prática das condutas tipificadas. O sujeito passivo, por sua vez, abrange o ente estatal relacionado à função 
pública traficada, bem como os particulares eventualmente lesados.

Demais  disso,  o  tipo  subjetivo da  infração  penal  em análise  funda-se  no dolo,  isto  é,  na 
vontade consciente de solicitar, receber ou aceitar, direta ou indiretamente, vantagem indevida do sujeito  
passivo, contemplando, portanto, um elemento subjetivo especial representado pela finalidade da ação, 
que objetiva vantagem indevida para si ou para outrem.

Em que pese a existência desse elemento subjetivo especial, certo é que o crime de corrupção 
passiva  consuma-se  instantaneamente,  ou  seja,  com  a  simples  solicitação  da  vantagem  indevida, 
recebimento  desta  ou  com  a  aceitação  da  mera  promessa  daquela,  sendo  que,  nas  modalidades  de 
“solicitar” e “aceitar promessa”, o delito é formal, pois sua consumação não depende do recebimento 
efetivo da vantagem indevida, configurando-se, assim, com a simples solicitação da mesma, ainda que não  
seja atendida pelo sujeito passivo3.

No  caso  em tela,  o  denunciado,  em razão  da função pública  de  Diretor  do Presídio  João 
Machado,  solicitou  aos  apenados  AFONSO  TAVARES  BRAGA,  JOÃO  MARIA  FERNANDES  GADELHA  e 
MANUEL  ALVES  DOS  SANTOS  FILHO  vantagem  indevida  consistente  na  prestação  de  trabalho  para  a 
execução de obra na própria residência do denunciado, a qual foi concretizada com o labor dos três presos 
no  mesmo dia  (12/04/2014),  no  Município  de  Parnamirim/RN.  Desse  modo,  o  denunciado praticou  a 
conduta tipificada no art. 317, caput, do Estatuto Repressor.

“O objeto material do crime em tela é a vantagem indevida, que pode ser de cunho patrimonial, moral, sentimental, sexual  
etc. Assim, pode o funcionário, por exemplo, solicitar favores sexuais em troca da prática ou abstenção de um ato de ofício.” (In: 
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. V. 3. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 390).

2 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. V. 5. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 125.

3 "..EMEN: HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.  
MATERIALIDADE.  CRIME FORMAL. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é  
medida  excepcional,  que  somente  pode  ser  adotada  quando  houver  comprovação,  de  plano,  da  atipicidade  da  conduta,  da  
incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.  
2. Os parcos elementos do processo e as decisões proferidas nas instâncias originárias, não autorizam, de pronto, o acolhimento da  
tese de ausência de justa causa e, consequentemente, o trancamento da ação penal. 3. Concluir pela ausência de justa causa, por  
força  da  insuficiência  de  elementos  sobre  a  materialidade  delitiva,  com  base  na  não  apreensão  das  quantias  supostamente  
recebidas,  não é medida apropriada frente  a natureza formal  do delito  de corrupção passiva,  que se  consuma pela simples  
solicitação da vantagem ilícita. 4. Ordem denegada. ..EMEN:" (HC - HABEAS CORPUS - 176058, Relator: Ministro MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, STJ, QUINTA TURMA, DJE de 16/08/2012).
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A relação de causalidade entre a função pública de Diretor do Presídio João Chaves e a 
solicitação da vantagem acima descrita repousa no fato daqueles apenados terem sido transportados em 
veículo  oficial  pertencente  ao  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte,  bem  como  na  própria  condição 
hierarquicamente  inferior  desses  indivíduos,  os  quais  se  encontravam  cumprindo  pena  privativa  de 
liberdade no estabelecimento penitenciário dirigido pela autoridade denunciada. 

É  evidente  que  tais  circunstâncias,  diretamente  relacionadas  e  proporcionadas  com  o 
exercício  da função de Diretor  do Complexo Penal  Estadual  Dr.  João Chaves,  foram exploradas  pelo 
denunciado  com  o  fito  de  obter,  para  si,  a  mencionada  vantagem  indevida,  aproveitando-se  do 
comportamento submisso dos “presos de confiança”, em um franco desprezo pelo Princípio da Dignidade 
da Pessoa Humana, e utilizando o aparato estatal para a satisfação de interesse particular4.

 
Por mais informal que possa ter sido o tom da solicitação feita pelo denunciado aos apenados,  

não há que se falar na inexistência da prática delituosa ora imputada, pois a barganha da função pública 
de  Diretor  de  presídio  estadual  efetivou-se  no  exato  momento  em  que  a  autoridade  denunciada 
postulou, ao trio de presos que conduzia, que os mesmos realizassem serviço de construção em prol da 
obra de sua propriedade (vantagem para si), alimentando nos apenados a ideia de que os mesmos seriam 
beneficiados por meio da remição penal caso executassem a empreitada então solicitada.

Ante  o  relato  dos  fatos,  em  face  da  prova  da  materialidade e  dos  indícios  de  autoria 
secundados  pelo  robusto  lastro  probatório  constante  dos  documentos  que  seguem  instruindo  esta 
denúncia, o dolo do denunciado chega a ser palpável5, haja vista o então Diretor do Presídio João Chaves 
ter praticado a solicitação criminosa de forma livre, consciente e visando a obtenção de vantagem indevida 
para si,  esta consubstanciada no trabalho de construção/reforma de sua residência privada executado  
pelos apenados.

Destarte, encontra-se o denunciado RONDINELLE VICTOR DOS SANTOS incurso nas penas do 
art. 317, caput, do CPB, devendo ser condenado pela prática consumada do delito de corrupção passiva ao 
final do devido processo legal criminal que se inicia.

IV. DOS PEDIDOS

4 “Sérgio Habib, em sua obra Brasil: quinhentos anos de corrupção, aprofundando-se em elogiável pesquisa sobre a corrupção,  
destaca  com incensurável  erudição  que  ‘não  é  sinal  característico  de  nenhum regime,  de  nenhuma  forma  de  governo,  mas  
decorrência natural  do afrouxamento moral,  da desordem e da degradação dos costumes,  do sentimento de impunidade e da  
desenfreada cobiça por bens materiais, da preterição da ética e do exercício reiterado e persistente da virtude, substituindo-se pelas  
práticas consumistas e imediatistas tão caras ao hedonismo. Esta constatação é possível pelo cotejo da história, pelo estudo da  
trajetória do homem através dos tempos, donde se infere que a corrupção esteve presente por todo o tempo, contida e limitada, em  
alguns períodos, crescente e fortalecida em outros, incomensurável e avassaladora em outros tantos’.” (In: BITENCOURT, Cezar 
Roberto. Tratado de direito penal. V. 5. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 124).

5 “Efetivamente, não há como demonstrar, como prova material, o que não pode ser materializado. Quem, conscientemente, desfere  
uma  facada  em  outrem,  tanto  pode  estar  querendo  produzir  o  resultado  morte  quanto  poderá  estar  pretendendo  abater  
temporariamente o adversário, em meio a uma briga ou tumulto. O elemento subjetivo da conduta somente poderá ser aferido por  
meio da constatação de todas as circunstâncias que envolverem o fato,  a partir das quais será possível  se  chegar a alguma  
conclusão. E esta somente será obtida, quando possível, pela via do processo dedutivo, com base nos elementos fornecidos pelas  
regras da experiência comum, informadas pelo que ordinariamente acontece em situações semelhantes.” (In: OLIVEIRA, Eugênio 
Pacelli de. Curso de processo penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 368).
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Por todo o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE a 
Vossa Excelência:

a)  o  recebimento  da  denúncia,  instaurando-se  a  competente  ação  penal  contra  o 
denunciado;

b) recebida a denúncia, cite-se para responder à acusação, por escrito, no prazo de 15  
(quinze)  dias,  o  denunciado  anteriormente  qualificado,  nos  termos  do  art.  514  do 
Código de Processo Penal6;

c) a condenação do denunciado, como incurso nas penas referentes ao crime acima  
elencado;

d) protesta, ainda, pela apresentação de todos os meios de provas em direito admitida,  
especialmente  a  documental,  a  partir  da  juntada  do  Procedimento  Investigatório  
Criminal nº 001/2014, que segue instruindo esta denúncia;

e)  finalmente,  requer  a  requisição  ao  Distribuidor  Criminal  da  Comarca  de 
Parnamirim/RN objetivando a expedição de certidões sobre os antecedentes criminais  
dos denunciados.

Termos em que,
Pede deferimento.

Parnamirim/RN, 22 de abril de 2014.

                Raimundo Caio dos Santos
                Promotor de Justiça

           Emanuel Dhayan Bezerra de Almeida
             Promotor de Justiça

ROL DE TESTEMUNHAS

6 “CAPÍTULO II
DO PROCESSO E DO JULGAMENTO DOS CRIMES
DE RESPONSABILIDADE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
[...]
Art. 514.  Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação  
do acusado, para responder por escrito, dentro do prazo de quinze dias.
Parágrafo único. Se não for conhecida a residência do acusado, ou este se achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado  
defensor, a quem caberá apresentar a resposta preliminar.”
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1 –  REIDSON CRISANTO DA SILVA, brasileiro, Policial Militar do RN, portador do RG nº 17.057 PM/RN,  
lotado no 3º DPM, localizado na Rua Tenente Ferreira Maldos, s/n, Centro, Parnamirim/RN (fl. 06);

2 –  ERY KARTENELLY DIAS PESSOA XAVIER, brasileiro, Policial Militar do RN, portador do RG nº 17.236, 
lotado no 3º DPM, localizado na Rua Tenente Ferreira Maldos, s/n, Centro, Parnamirim/RN (fl. 07); 

3 – AFONSO TAVARES BRAGA, brasileiro, natural de Brejo do Cruz/PB, filho de Adelio Tavares Braga e de 
Isabel Linhares Braga, custodiado na Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga – Alcaçuz (fls. 08 e  
57);

4 – JOÃO MARIA FERNANDES GADELHA, brasileiro, natural de Natal/RN, nascido em 17/02/1978, filho de 
Cleumar Gadelha e de Fátima Maria Fernandes Gadelha, custodiado no Complexo Penal Estadual Dr. João  
Chaves (fl. 09);

5 –  MANOEL ALVES DOS SANTOS FILHO,  brasileiro, natural de Alexandria/RN, nascido em 29/01/1963, 
filho de Manoel Alves dos Santos e de Teresinha Francisca da Conceição, custodiado no Complexo Penal 
Estadual Dr. João Chaves (fl. 44) e;

6 – CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ, brasileiro, Delegado de Polícia Civil na 1ª Delegacia de Plantão da Zona 
Sul  de  Natal/RN,  responsável  pela  lavratura  do  auto  de  prisão  em  flagrante  delito  em  desfavor  do 
denunciado (fl. 06).

COTA MINISTERIAL

Tendo em vista que o Sistema de Peticionamento Eletrônico de 1º grau do e-SAJ/TJRN não 
recepciona o envio de arquivos em formato de vídeo, o Ministério Público pugna pelo recebimento físico 
dos DVDs contendo a filmagem do trabalho dos apenados e a gravação dos depoimentos colhidos na  
audiência ministerial de 16 de abril de 2014, a serem encaminhados ao Juízo logo após o protocolo virtual  
desta denúncia.

Data supra.
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