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RESUMO 

 

O estudo dos crimes contra a administração pública se mostrou tema necessário  para 
compreender toda e qualquer circunstância delitiva face a Administração Pública Bra-
sileira nos últimos anos. Apesar do tema “corrupção” ter sido frequentemente utilizado 
no meio social, não contempla integralmente as classificações nem o conceito dos 
delitos contra a Administração Pública presentes no Código Penal de 1940. A admi-
nistração pública, segundo o que preleciona Di Pietro, 2019, compreende-se, em sen-
tido amplo subjetivo, as pessoas jurídicas, orgãos e agentes públicos responsáveis 
por realizar uma das três funções inerentes ao Estado em razão da teoria da tripartição 
de poderes: A função administrativa. Os orgãos são incumbidos de traçar os planos 
de ação, dirigir, comandar, e sobretudo, aos orgãos administrativos subordinados, in-
cumbe executar os planos governamentais e a função administrativa, que as executa. 
O Código Penal Brasileiro, Lei Nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, trouxe em sua 
parte especial, mais precisamente em seu título XI, as condutas previstas acerca dos 
Crimes contra a Administração Pública, que ao ser abordado, desmistifica a figura 
genérica da “corrupção” como único crime a abarcar todas as condutas ofensivas à 
Administração Pública. 
 
Palavras-chave: Administração, pública, corrupção, crimes, delito 
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ABSTRACT 

 

The study of crimes against public administration proved to be a necessary theme to 
understand any and all criminal circumstances in relation to the Brazilian Public Ad-
ministration in recent years. Although the theme “corruption” has been frequently used 
in the social environment, it does not fully consider the classifications or the concept of 
crimes against the Public Administration present in the Penal Code of 1940. The public 
administration, according to what Di Pietro, 2019, includes if, in a broad subjective 
sense, the legal entities, bodies and public agents responsible for performing one of 
the three functions inherent to the State due to the theory of the tripartition of powers: 
The administrative function. The bodies are responsible for drawing up the action 
plans, directing, commanding, and above all, the subordinate administrative bodies. 
The Brazilian Penal Code, Law No. 2,848, of December 7, 1940, brought in its special 
part, more precisely in its title XI, the expected conducts regarding Crimes against 
Public Administration, which when addressed, demystifies the generic figure of "Cor-
ruption" as the only crime to cover all offensive conduct to the Public Administration. 

 

Keyword: Administration, public, corruption, crimes, crime 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, diante de sucessivas matérias jornalísticas que veicula-

vam casos de corrupção e de crimes contra a Administração Pública no Brasil, a po-

pulação brasileira reforçou a imagem negativa sobre a classe política ou administrativa 

que sempre percebera por décadas: no Brasil, seja no âmbito federal, estadual ou 

municipal, há grave desvio da finalidade pública, defesa de interesses próprios e com-

portamento corruptível sobre a tutela dos bens e dos serviços administrativos, na me-

dida em que há concentração de poder e influência. 

O Código Penal Brasileiro, Lei Nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, traz 

em sua parte especial, mais precisamente em seu título XI, as condutas previstas 

acerca dos Crimes contra a Administração Pública. Percebe-se então  a importância 

de desmistificar o termo genérico “corrupção”, frequentemente utilizado pela popula-

ção para se referir aos crimes contra Administração Pública. Embora o termo “corrup-

ção” seja usado constantemente, e muitas vezes, para definir, condutas delitivas de 

forma generalizada, o Código Penal traz as figuras típicas específicas dos crimes con-

tra a Administração Pública, observando a linha do Direito Positivo na seara penal, 

diferenciando as condutas em função do verbo contido no tipo penal.  

 Nos delitos que afetam a Administração Pública, não haverá necessaria-

mente apenas o funcionário público investido do cargo por concurso ou o agente po-

lítico governante como a figura do infrator, mas também o particular, quando em de-

terminadas circunstâncias a elementar do crime possa se tornar extensível em razão 

do concurso de pessoas.  
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CAPÍTULO I  

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A administração pública é a figura do Estado em sua função primordial para 

que exista a sociedade como conhecemos: A função administrativa. Embora este con-

ceito não seja objeto já esclarecido à maioria dos administrados, ora povo, todos sa-

bemos que para vivermos em sociedade é necessário observar e seguir diversos di-

tames estatais, cujo o Estado, dotado de soberania e legitimidade, à população impôs. 

Tais normas estabelecidas, precedidas de processo legislativo que as legitima, ema-

nam a função administrativa e sua finalidade: Atender ao interesse público ou inte-

resse coletivo. Por esta razão, podemos nos deparar, ao observar o cotidiano, com 

condutas que fogem a este princípio básico da Administração Pública e que, sobre-

tudo, tais condutas possam inclusive acabar resultando em espécie de delito, por-

quanto é mister classificar as formas previstas no Código Penal Brasileiro de 1940 de 

crimes contra a Administração Pública, a fim de que se pretenda esclarecer e enrique-

cer o conhecimento acerca do tema.  

Antes que se aprofunde o tema referente aos crimes contra a Administra-

ção Pública, é fundamental elucidar a figura da Administração Pública e as circuns-

tâncias em que lidamos diretamente com ela.  

A luz da doutrina, Di Pietro, 2019, p. 181, diz sobre o tema: 

 

Basicamente, são dois os sentidos em que se utiliza mais comumente a ex-

pressão Administração Pública:  

a) em sentido subjetivo, formal ou orgânico, ela designa os entes que exercem 

a atividade administrativa; compreende pessoas jurídicas, órgãos e agentes 

públicos incumbidos de exercer uma das funções em que se triparte a ativi-

dade estatal: a função administrativa;  

 

b) em sentido objetivo, material ou funcional, ela designa a natureza da atividade 

exercida pelos referidos entes; nesse sentido, a Administração Pública é a 

própria função administrativa que incumbe, predominantemente, ao Poder 

Executivo. 
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Entende-se, desta forma, portanto que a Administração Pública, é o con-

junto de órgãos governamentais, supremos, constitucionais (Aqueles vinculados ao 

Governo), bem como os orgãos administrativos subordinados e dependentes. Há 

ainda na doutrina a classificação de Administração Pública, como sua função política 

(responsável pelas diretrizes governamentais) e a função administrativa (responsável 

por executar tais diretrizes). 

 

1.1 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O GOVERNO 

 

A Administração Pública, contudo, não se confunde absolutamente com 

Governo, e, para que observemos a diferença entre ambos conceitos, precisamos re-

tomar às distinções contidas na tripartição dos poderes que é adotada no Brasil. Di-

vide-se então, as funções do Estado em três poderes, segundo a teoria de Montes-

quieu: Legislativo, poder este fundamental em razão da primariedade da produção 

jurídica ao editar normas, desta forma, o Estado regula as relações e permanece em 

posição soberana face ao particular. Judiciário ou Jurisdição, que se refere senão 

a função do Estado de dizer o Direito e dirimir os conflitos de interesses entre duas ou 

mais partes. Na jurisdição, aplica-se atos subsidiários da atividade jurídica primária, a 

norma, a legislação aqui já editada e em vigor. Nesta função Jurisdicional, o Estado 

permanece acima e à margem das relações.  Por fim, temos o poder Executivo, poder 

este responsável por produzir atos jurídicos complementares, desta forma, quando se 

trata de Administração Pública, o poder Executivo é responsável por administrar os 

recursos públicos e influir, mediante decisões unilaterais na efera de interesses ter-

ceiros, mostrando assim sua superioridade na relação de que é parte.  

Conforme mencionado anteriormente, o governo não se confunde com a 

função administrativa, ou seja, a administração pública basicamente pode ser com-

preendida como o serviço público, a intervenção, o fomento e a polícia administrativa 

dos atos praticados por particulares. O governo por outro lado, enquanto função polí-

tica, compreende as atividades colegislativas e de direção do Estado, executando as 

diretrizes para outras funções e determinando as ações Estatais. 
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Aprofundando-se nas funções administrativas, é mister especificar a finali-

dade de cada uma das referidas funções anteriores. Acerca do tema, Di Pietro, 2019, 

p. 191, esclarece que:  

[...] O fomento abrange a atividade administrativa de incentivo à iniciativa 

privada de utilidade pública [...] 

Isto ocorre mediante financiamentos, favores fiscais e desapropriações que 

favorecem entidades privadas que realizem atividades uteis à coletividade.  

Ainda sobre, a Polícia Administrativa e o serviço Público, leciona que:  

A polícia administrativa compreende toda atividade de execução das cha-

madas limitações administrativas, que são restrições impostas por lei ao exer-

cício de direitos individuais em benefício do interesse coletivo. Compreende 

medidas de polícia, como ordens, notificações, licenças, autorizações, fisca-

lização e sanções. 

Serviço público é toda atividade que a Administração Pública executa, direta 

ou indiretamente, para satisfazer à necessidade coletiva, sob regime jurídico 

predominantemente público. Abrange atividades que, por sua essencialidade 

ou relevância para a coletividade, foram assumidas pelo Estado, com ou sem 

exclusividade. 

Por fim, sobre a função administrativa de intervenção Estatal, a autora con-

clui:  

A intervenção compreende a regulamentação e fiscalização da atividade 

econômica de natureza privada (intervenção indireta), bem como a atuação 

direta do Estado no domínio econômico (intervenção direta), o que se dá nor-

malmente por meio das empresas estatais. 

 

A doutrina elucida que as duas funções, tanto administrativa, quanto polí-

tica não possuem uma distinção precisa, contudo, vale ressaltar que o Governo ou 

função política é responsavel por traçar diretrizes e planos governamentais, e que tais 

metas serão executadas, senão, pela função administrativa, por meio dos poderes 

administrativos e seus respectivos atos. 

Desta forma podemos dizer que a Administração Pública em sua composi-

ção, significa a união dos orgãos governamentais e os orgãos administrativos. Para 

que futuramente se possa compreender os crimes contra a Administração Pública, 

vale-se notar que as pessoas jurídicas os orgãos e os agentes públicos são partes da 

composição desta figura. 
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A Administração Pública em sentindo subjetivo, é composta pela União, 

Estados, Municípios e Distrito Federal, aos quais a lei confere o exercício de funções 

administrativas. Estes entes políticos são órgãos da Administração Direta do Estado. 

Contudo, não são somentes estes os órgãos responsáveis pela função administrativa, 

há, em alguns casos,  a hipótese onde a lei opta pela execução indireta da atividade 

administrativa, descentralizando desta forma a atividade a outras pessoas júridicas 

com personalidade de direito público ou privado, compondo enfim, a Administração 

Indireta. No mesmo contexto, dispõe a artigo 4º do Decreto-lei nº 200, de 25-2-67 que:  

A administração federal compreende: 

I. a administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura 

administrativa da Presidência da República e dos Ministérios; 

 

II. a administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entida-

des, dotadas de personalidade jurídica própria: 

 

a) autarquias; 

b) empresas públicas; 

c) sociedades de economia mista; 

d) fundações públicas. 

 

Portanto, a Administração Pública pode ser descentralizada, formando as-

sim a Administração Direta e Indireta, contudo, no tocante aos crimes contra A Admi-

nistração Pública, considera-se ambas as figuras como uma única Administração Pú-

blica.  

 

1.2 PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A Administração Pública fundamenta suas funções administrativas e atos 

pautados pela observância de princípios administrativos presentes na Constituição 

Federal do Brasil de 1988 de forma expressa bem como, princípios que não se en-

contram positivados na Carta Magna, para fim, portanto, da construção de um alicerce 

jurídico que reforce sua soberania e legitimidade em seus atos, atribuições e prerro-

gativas conferidas pela Lei. Tais princípios são norteadores para a produção de atos 
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jurídicos e base para a relação da Administração pública com o particular. Aborda-se 

a seguir detalhadamente. 

 

1.2.1 Princípio da legalidade 

 

Este princípio é fundamental para o respeito às garantias individuais do 

particulares, uma vez que, o princípio preceitua que o ato administrativo deve ser pre-

cedido de fundamentação legal, ou seja, a Lei ao mesmo tempo que estabelece a 

competência executória de determinado ato, também impõe limites da atuação admi-

nistrativa que tenha por objeto restringir algum direito em benefício do interesse cole-

tivo. De fato, todo e qualquer ato administrativo, será, senão, em razão do interessa 

da coletividade em detrimento do interesse particular.  

Acerca do tema, dispõe Di Pietro, 2019, p. 214: 

Segundo o princípio da legalidade, a Administração Pública só pode fazer o 

que a lei permite. No âmbito das relações entre particulares, o princípio apli-

cável é o da autonomia da vontade, que lhes permite fazer tudo o que a lei 

não proíbe. 

 

1.2.2 Princípio da supremacia do interesse público 

 

O princípio da supremacia do interesse público está presente desde o mo-

mento da elaboração de lei, até a execução desta pela Administração Pública. Este 

princípio é responsável por nortear o legislador e a autoridade administrativa em sua 

atuação administrativa.  

Quando o legislador baseia-se no pricípio da supremacia do interesse pú-

blico, ele observa atender, ao editar a norma, a um interesse individual, porém, visto 

de forma ampla, o interesse individual pleiteado pelo particular é o fruto de um inte-

resse maior considerado ao se legislar. Desta forma o referido princípio inspira o le-
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gislador quando edita normas de direito público e da mesma forma vincula a Adminis-

tração Pública na execução de suas atribuições administrativas ou exercício de sua 

função, portanto sempre observando, senão, acima de tudo, o interesse coletivo.  

Observada essa condição quintessencial do interesse coletivo, verificar-se-

á os desdobramentos dos delitos contra a Administração Pública, em razão do desvio 

de finalidade e abuso de poder.  

Di Pietro, 2019, p. 217, discorre:  

 

Se a lei dá à Administração os poderes de desapropriar, de requisitar, de 

intervir, de policiar, de punir, é porque tem em vista atender ao interesse ge-

ral, que não pode ceder diante do interesse individual. Em consequência, se, 

ao usar de tais poderes, a autoridade administrativa objetiva prejudicar um 

inimigo político, beneficiar um amigo, conseguir vantagens pessoais para si 

ou para terceiros, estará fazendo prevalecer o interesse individual sobre o 

interesse público e, em consequência, estará se desviando da finalidade pú-

blica prevista na lei. Daí o vício do desvio de poder ou desvio de finalidade, 

que torna o ato ilegal. 

 

O princípio do interesse público está expressamente previsto no artigo 2º, 

caput, da Lei nº 9.784/99:  

 

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, morali-

dade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e efi-

ciência. 

 

1.2.3 Princípio da impessoalidade 

 

O princípio da impessoalidade está expressamente previsto na contituição 

federal de 1988 em seu artigo trigésimo sétimo. Conforme enuncia o caput:  
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin-

cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte [...] (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 

de 1998) 

 

O referido princípio acima, pode ser aplicado tanto quanto à Administração, 

quanto na relação com os administrados. Isto é, quanto a Administração, pressupoe 

a presença do princípio da impessoalidade, ao observar o objeto e fundamentação 

dos atos praticados pela Administração Pública, que neste caso, será senão em prol 

do interesse da coletividade. Tal conceito traz o significado de que a atividade admi-

nistrativa não pode ser norteada para benefícios de interesse particular, tampouco 

para prejudicar a terceiros. Quanto a relação com os administrados, os atos praticados 

pela administração publica obedecem ao princípio da impessoalidade ao perceber-se 

que estes atos são emanados da administração pública, pois então, o agente apenas 

é o autor institucional, desta forma, não há o que se falar de promoção personalística 

em razão de determinado feito para a coletividade, motivo para o qual a Constituição 

Federal de 1988 veda tal conduta em seu parágrafo primeiro:  

 

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 

órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação 

social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracte-

rizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

 

 

1.2.4 Princípio da presunção de legitimidade ou de veracidade 

 

O princípio da presunção de legitimidade ou veracidade corresponde a cer-

teza dos fatos quando a Administração Pública produz um ato administrativo e tam-

bém a certeza do ato ser legal até a prova em contrário, porquanto a Administração 

Pública submete-se a fundamentação da lei para a prática de todo e qualquer ato, e 

todo ato produzido é dotado de veracidade e de auto executoriedade, ou seja, admite-

se prova em contrário mas até que o seja, todos os atos são fundamentados de legis-
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lação específica e de presunção de legitimidade. Desta forma, em razão da imperati-

vidade e da execução imediata do ato, o particular se vê obrigado ao cumprimento 

deste independente da sua concordância, pois aqui, o ato não possui pessoalidade, 

conforme especificado em principio anterior, então sua promoção se deu em favor do 

interesse maior geral.  

 

1.2.5 Princípio da especialidade e da tutela 

 

O princípio da especialidade diz respeito a descentralização administrativa, 

isto é, o Estado em determinadas hipóteses opta por criar pessoas jurídicas públicas 

administrativas, também chamadas de autarquias publicas, a fim de descentralizar a 

prestação de serviços públicos. Importante lembrar que tais órgãos públicos nascem 

com a criação de lei específica que lhes atribui função específica. Razão esta que 

impossibilita o administrador ter margem de escolha quanto aos objetivos e interesses 

públicos. Embora este princípio seja voltado para aplicação das autarquias, é possível 

que outros entes da Administração Pública se pautem pelo princípio da  especialidade 

no critério de o administrador público não violar a especialidade das atribuições  e 

competências do orgão ao qual preside. Para que se oberve o principio da especiali-

dade, elaborou-se outro princípio: O princípio da tutela. 

Di Pietro, 2019, p. 222, aborda:  

Para assegurar que as entidades da Administração Indireta observem o prin-
cípio da especialidade, elaborou-se outro princípio: o do controle ou tutela, 
em consonância com o qual a Administração Pública direta fiscaliza as ativi-
dades dos referidos entes, com o objetivo de garantir a observância de suas 
finalidades institucionais. 

 

1.2.6 Princípio da autotutela 

 

Norteando-se pelo princípio da Autotutela, a Administração pública, dife-

rentemente do principio da tutela, preza pela revisão dos próprios atos administrativos 

e não pela revisão paralela entre dois órgaos. Independente de provocação do Poder 

Judiciário, a Administração Pública, pode, mediante sua atonomia e o princípio da 
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autotutela anular ou convalidar os atos ilegais praticados, bem como revogar aqueles 

que forem incovenientes e inoportunos. Isso ocorre em razão da derivação do princí-

pio da legalidade, ora, se a Administração vincula-se a legislação para poder exercer 

determinada função administrativa, então, evidentemente, cabe-lhe a revisão dos pró-

prios atos administrativos.  

 

1.2.7 Princípio da hierarquia 

 

Pelo princípio da hierarquia a Administração Pública se estrutura de tal 

forma que se cria uma relação de subordinação e e coordenação paralela entre or-

gãos, desta forma a Administração tem a capacidade de rever os atos dos subordina-

dos, delegar e avocar atribuições e punir. Contudo tudo isso se refere apenas às fun-

ções administrativas e não existe nas relações legislativas e judiciais.  

 

1.2.7 Continuidade do serviço público 

 

O princípio da continuidade do serviço público estabelece que as funções 

essenciais ou fundamentais à coletividade não podem ser interrompidas. Para tanto, 

em situações de greve, os serviços públicos devem observar termos e limites definidos 

em lei específica. Ainda, em funções públicas que se encontrem temporariamente va-

gas, necessita-se a aplicação de institutos como a suplência e a delegação e em re-

lação a contratos firmados com a Administração Pública, não se pode interromper a 

continuidade do serviço alegando-se razão de quebra de clausula contratual.  

 

1.2.7 Princípio da publicidade 

 

Este princípio, de grande importância para a função administrativa e sua 

relação com o particular, determina que a Administração Pública deve publicar seus 

atos para o acesso e consulta dos particulares a fim de resguardar a transparência. 
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Embora este conceito pareça absolutista, são ressalvadas pela Constituição Federal 

de 1988, algumas hipóteses de exceção à regra. Isso ocorre, por exemplo, nos atos 

processuais praticados pela Administração Pública que envolva alguma situação de 

sigilo. O artigo quinto da Constituição Federal do Brasil, prevê garantias e direitos 

individuais ou coletivos. Na mesma seara, decorre do caput do artigo 5º, o inciso LX 

que determina a restrição da publicidade pela Lei em hipóteses que envolvam a de-

fesa da intimidade ou o interesse social: 

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a 
defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; 

 

1.2.8 Princípio da motivação  

 

O princípio da motivação exige que a Administração pública, ao tomar as 

decisões, fundamente sempre o motivo do ato administrativo com as razões do fato e 

de direito que levou à decisão. A forma para expressar a motivação pode não ser 

específica e sua obrigatoriedade é entendida como necessária para que se possa ter 

o controle da legalidade dos atos administrativos praticados, ora, o particular diante 

da motivação do ato praticado pode contestar a validade deste. Sobre a forma da 

motivação do ato administrativo, elucida Di Pietro, 2019, p. 242:  

Frequentemente, a motivação consta de pareceres, informações, laudos, re-
latórios, feitos por outros órgãos, sendo apenas indicados como fundamento 
da decisão. Nesse caso, eles constituem a motivação do ato, dele sendo 
parte integrante. 

 

Por fim, este princípio potege o interesse público e o interesse privado na 

escolha da onde admite-se a discricionariedade do ato administrativo, bem como, traz 

a razoabilidade e a proporcionalidade das medidas impostas pelo Estado ao particular, 

levando a autoridade administrativa a considerar a relatividade do caso concreto em 

suas decisões. 

 

1.2.9 Princípio da eficiência 
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Também inserido no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, pela 

emenda constitucional nº 19 de 4-6-98, o princípio da eficiência impoe a autoridade 

administrativa o dever de executar a função administrativa com presteza, rendimento 

e perfeição funcional. Este princípio é aplicado como forma de observar os resultados 

positivos para o serviço público e a a satisfação do atendimento das necessidades da 

coletividade e do particular. Este princípio pode ser aplicado sobre dois aspectos ad-

ministrativos: O aspecto da exigência de melhor execução da função administrativa 

pela autoridade a fim de lograr êxito quanto aos melhores resultados; O aspecto es-

trutural da Administração Pública onde, deve ser prezar pela forma mais eficiente de 

estruturação dos serviços e do atendimento, de forma a prezar pela organização e 

disciplina.  

O princípio da eficiência, embora pareça ser absoluto, é um princípio que 

deve ser observado em harmonia com os demais citados anteriormente, porquanto, 

embora a eficiência do serviço público e de seus agentes seja o norte da Administra-

ção Pública, não significa que os limites impostos pelo princípio da legalidade, por 

exemplo, devam ser inobservados, prezando-se somente pela eficiência.  
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CAPÍTULO II 

CLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚ-

BLICA 

 

Para compreender melhor os crimes contra a Administração Pública, é im-

prescindível que se faça breves considerações preliminares acerca do tema. Os refe-

ridos crimes encontram-se positivados no Código Penal de 1940, especificamente no 

Título XI. Anteriormente, conceituou-se a Administração Pública como o conjunto de 

órgaos, agentes e a função administrativa em si, mas para todos os efeitos, na seara 

penalista, a Administração Pública compreende não só o Poder Executivo, senão tam-

bém, os poderes Legislativo e Judiciário. Porquanto verifica-se presente neste capí-

tulo, a critério exemplificativo, atos que atentem contra a administração da justiça (CP, 

arts. 338 a 359).  

É importante salientar que o ilícito penal que abordamos nesse trabalho, 

difere do ilícito administrativo, pois este deriva de uma conduta delitiva positivada ao 

que dispõe a Lei 8.429 de 2 de Junho de 1992, conhecida como Lei de improbidade 

administrativa. Outra consideração sobre essa diferença é que o ilícito penal contra a 

Administração Pública, abarca condutas mais gravosas do que as contidas na Lei de 

improbidade administrativa, portanto, nem sempre o ilícito administrativo configurará 

um fato típico no Direito Penal tampouco se aperfeiçoará. Desta forma, entende-se 

que os dois ramos do direito são independentes, visto que a absolvição penal em 

razão de fato atípico, não necessariamente evade a punição administrativa disciplinar, 

podendo assim, ser responsabilizado o agente disciplinarmente por meio do procedi-

mento administrativo e do poder disciplinar inerente à Administração Pública. 

É preciso lembrar que os crimes contra a Administração Pública podem ser 

praticados por funcionário público (peculato, concussão, etc.) assim como pelo próprio 

particular (corrupção ativa, usurpação de função pública, etc.)  

Entretanto, uma vez que a conduta seja praticada por um particular em 

concurso de agentes, se este conhece a condição de funcionário público do autor, 
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este responde em comunicabilidade da elementar do tipo, se tornando desta forma 

coautor do delito e incorrendo nas penas dos delitos contra a Administração Pública. 

Para todos os efeitos penais, o funcionário público é compreendido como 

qualquer pessoa que esteja executando determinada atividade funcionária pública ou 

emprego e cargos públicos. É o que dispõe o artigo 327 do Código Penal Brasileiro:  

Art. 327. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem,embora 
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pú-
blica. 
 
§ 1º Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função 
em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço 
contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração 
Pública. 
§ 2º A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes pre-
vistos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de 
direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de eco-
nomia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. 
 
 

Ainda acerca do tema, Paulo Sumariva, p. 20, 2012:  
 

 
Para efeitos penais, considera-se funcionário público não apenas o servidor le-
galmente investido em cargo público, mas também o que exerce emprego pú-
blico ou, de qualquer modo, uma função pública, ainda que de forma transitória. 
 
 

Portanto, pode-se concluir de que a idéia de que apenas o agente político 

ou o servidor efetivo são funcionários públicos, está equivocada. Também importa a 

ressalva de que são vários os agentes capazes de atentar contra a Administração 

Pública, e que para tanto, abordar-se-á doravante as referidas formas delitivas positi-

vadas no nosso ordenamento jurídico a fim de melhor elucidação.  

 

2.1 DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CON-
TRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 

 
 

Os crimes aqui compreendidos, são exclusivamente praticados por funcio-

nário público contra a Administração Pública, de forma que, conforme explicitado an-

teriormente, não há somente a figura do servidor público efetivo, aquele aprovado em 

certame público, tampouco o agente político, mas sim todos aqueles que, embora 
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transitoriamente, e às vezes, até mesmo não percebendo remuneração, exerça a ati-

vidade prestacional em função da atividade administrativa pública. Desta forma, todos 

os delitos se encontram presente nos arts. 312 ao 327 no Código Penal Brasileiro. 

 

2.1.1 Peculato 

 

O peculato é concisamente compreendido como a subtração de coisas cujo 

ao Estado pertencem. Tal modalidade delitiva é prevista tanto na modalidade de culpa 

como na modalidade de dolo. Especificamente, subdivide-se o crime de peculato em 

quatro espécies: 

 

a) peculato-apropriação (primeira parte do caput do art. 321);  

b) peculato-desvio (segunda parte do caput do art. 312);  

c) peculato-furto (§ 1º);  

d) peculato-estelionato ou mediante erro de outrem (art. 313). 

 

No crime de peculato, independente da modalidade em que se subdivide-

se, o bem jurídico aqui tutelado se refere ao patrimônio da Administração Pública, bem 

como sua moralidade. O objeto material do peculato é o dinheiro, os bens móveis da 

administração ou qualquer outro valor que enseje a pratica do delito. Se porventura o 

objeto material for particular e não estiver sob a tutela do Estado, posteriormente há a 

apropriação por servidorm, o crime não se amolda nos tipos penais contra a Adminis-

tração Pública. Verfica-se, portanto, que o crime seria a figura da apropriação indébita, 

prevista no art. 168 do Código Penal, contribuindo assim para o entendimento de que 

o objeto material tem que pertencer ao Estado ou, se particular, estar sob sua super-

visão. 

 

2.1.1.1 Peculato-apropriação 

 

No crime de peculato apropriação, previsto no art. 312 1ª parte do caput do 

Cóidigo Penal, pune-se a conduta do agente que se apropria ou se apodera de valor, 

bem público ou particular de que tem a posse em razão do cargo. Para que se confi-

gure o delito, são requisitos da conduta a inversão da posse, posse lícita e legítima e 



26 

 

 

posse decorrente do cargo público que ocupa. Quando a conduta do referido ilícito é 

comissiva o agente vende, dispõe, desvia, consome ou aluga o bem, já na conduta 

omissiva o agente se nega a devolver bem cujo detém a posse. 

 

2.1.1.2 Peculato-desvio 

 

A modalidade de peculato-devio (art. 312 2ª parte caput)  o agente não 

inverte posse do bem como ocorre no peculato-apropriaçãO. Nesta hipótese o agente 

desvia valor, ou outro bem móvel em proveito próprio ou alheio. O funcionário público 

dá destinação alternativa ao bem cujo a posse é derivada de sua função pública com 

finalidade de proveito próprio ou alheio. Aqui vale-se a ressalva de que o bem deve 

ser desviado para benefício próprio ou de terceiro. 

 

2.1.1.3 Peculato-furto 

 

O peculato-furto está previsto também no art. 312, §1º do Código Penal, 

que dispõe:  

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qual-
quer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em 
razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: 

§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não 
tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para 
que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facili-
dade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. 

 

Aqui verifica-se a ação de retirar o bem público ou o valor da esfera de 

vigilância da Administração Pública. Importante lembrar que o agente infrator não de-

tém a posse do bem no referido tipo penal, caso contrário, configuraria o delito de 

peculato-desvio ou peculato-apropriação.  

 

2.1.1.4 Peculato-estelionato ou mediante erro de outrem 
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No referido delito contra a Administração Pública, previsto no art. 313 do 

Código Penal, pune-se a conduta do funcionário público que apropria-se de bem pú-

blico ou valor que não se encontra em sua posse. Contudo,  diferentemente do pecu-

lato furto, verifica-se a ação de inversão de posse mediante conduta que induz a erro. 

Aqui, portanto, observa-se um ato bilateral.  

 

2.1.1.5 Peculato e o princípio da insignificância 

 

É entendimento quase unânime dos tribunais que julgam os crimes de pe-

culato abordados anteriormente, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, que não se 

pode aplicar o príncipio da insignificância – princípio este que busca afastar a tipici-

dade penal em razão da irrelevância penal do fato – por não ser somente o patrimônio 

da Administração Pública o bem jurídico a ser tutelado, ainda que o bem seja de valor 

ínfimo, mas sim, a moral administrativa que é por si só, motivo suficiente para a pre-

tensão punitiva estatal. 

 

2.1.1.6 Peculato culposo e a reparação do dano 

 

Ainda sobre o delito de peculato, observa-se que é o único delito contra a 

Administração Pública que admite a modalidade culposa. A conduta punível é incons-

ciente ou involuntária. O funcionário público agindo com negligência, imprudência ou 

imperícia concorre para o delito ao deixar de observar o necessário cuidado para que 

assim, terceiro venha a apropriar-se ou desviar determinado valor ou bem público.  

O peculato culposo é modalidade do peculato que admite a extinção da 

punibilidade ou a diminuição da dosimetria penal em razão da reparação do dano feita 

pelo agente infrator. É o que dispõe o art. 312, §3º do Código Penal. Também acerca 

do tema, Paulo Sumariva, 2012, p. 33, disserta:  

 

O § 3º do art. 312 determina que se o dano, causado pelo funcionário 
público, for reparado antes do trânsito em julgado da sentença penal 
condenatória, a punibilidade será extinta. Caso ocorra após o transitar 
em julgado da condenação, a pena imposta deverá ser reduzida de 
metade. Não é necessário que a reparação de dano seja realizada pelo 
próprio funcionário público, mas somente a ele aproveitará. Trata-se da 
hipótese prevista em lei da infração bagatelar imprópria, uma vez que 
o fato é típico, formal e materialmente, tendo sido objeto de inquérito 
policial e de ação penal. 
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Desta forma, aplica-se a razoabilidade para os casos em que o peculato for 

consumado na modalidade de culpa.  

 

 

2.1.2 Concussão 

 

Para fins de comparação, entre os delitos de concussão e corrupção pas-

siva, é importante ressaltar a atenção ao núcleo do tipo, composto por  verbos que 

serão responsáveis por discriminar os referidos crimes posteriormente. O crime de 

concussão está disposto no art. 316 do Código Penal.  

Para melhor elucidação, normatiza o Código Penal Brasileiro:  

 

Art. 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda 
que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vanta-
gem indevida: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. 

 

 

O crime de concussão determina sanção penal para o agente que de forma 

coercitiva, impoe, ordena ou exige determinado comportamento de terceiro a fim de 

perceber vantagem ilícita, em razão de seu cargo, ainda que esteja fora dele no mo-

mento da consumação, seja em gozo de férias, licença, etc. Importante ressaltar que 

se a vantagem exigida for lícita, não presspõe o ato como crime de concussão, mas 

sim de abuso de autoridade, conforme Lei n. 4.898/65. O polo passivo da conduta não 

incorre em tipo penal algum. Isto ocorre em razão do comportamento coercitivo que o 

tipo exige do agente infrator, portanto não restando faculdade alguma ao terceiro di-

ante da conduta ativa.  

 

2.1.3 Excesso de exação 

 

O crime de excesso de exação, segundo o que prevê o art. 316, §1º do 

Código Penal, ocorre se o funcionário público exige tributo ou contribuição social que 

compreende ser indevido, ou quando devido, emprega forma vexatória ou gravosa 
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que a lei não autoriza. Compreende-se aqui , uma possível confusão com o crime de 

concussão. Embora, tenham características que os diferencie claramente, ainda se 

faz necessário ressaltar que o crime de concussão é mais grave que o delito atual-

mente discorrido, e a exigência no delito de concussão busca apenas o proveito pró-

prio.  

No crime de excesso de exação pune-se a conduta de exigir, de forma im-

positiva ou vexatória, tributo ou dívida. A exigência pode ser indevida, quando o 

agente exige o tributo que saber ser indevido em razão de não exigência legal deter-

minante para o sujeito passivo. A exigência será vexatória, quando a cobrança, em-

bora devida, seja cobrada com emprego de comportamento comissivo humilhante, 

que cause vergonha ou indignidade à vítima do delito. Ou teremos a exigência gra-

vosa, em razão da majoração da cobrança tributária de forma arbitrária.  

 

2.1.4 Corrupção passiva 

 

Acerca do delito de corrupção passiva, previsto no art. 317 do Código Pe-

nal, observa-se fundamentalmente, como já feito em outros delitos já discorridos, o 

verbo da conduta. Este delito pode ser facilmente desentedido por pessoas em geral, 

senão em razão da palavra “Passiva”, que causa a impressão de ação delituosa ori-

ginária do polo passivo. Contudo, veremos, a critério de esclarecimento, que a referida 

conduta do delito prevê a ação de solicitar vantagem indevida para si ou outrem.  

É o que dispõe o Código Penal Brasileiro:  

 

“Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indire-
tamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em ra-
zão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vanta-
gem 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 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 
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Portanto, verifica-se que tipo descrito não se restringe somente com o ato 

de receber quantia, mas sim solicitar, classificando desta forma, a conduta, também 

como comissiva. O particular pode figurar como coautor ou partícipe, observando a 

condição, já mencionada anteriormente no crime de peculato, de ciência da qualidade 

de funcionário público do autor do crime. 

Ressalta-se que nao se confunde, porém, os delitos de corrupção passiva 

e concussão, embora semelhantes. Tal distinção se encontra presente no núcleo do 

tipo, poquanto o delito de corrupção passiva, se refere a conduta de "solicitar" vanta-

gem indevida enquanto o delito de concussão se refere a conduta mais incisiva ao 

dispor o verbo "exigir".  

Os atos de improbidade administrativa, são atos cujo implicam, também, 

sanções ao funcionário público. Contudo, referidos comportamentos, conforme expli-

citado anteriormente, se encontram presente em legislação diversa, Lei 8.429/92. Atos 

que podem prever enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação dos princípios 

da Administração Pública.  Entretanto, as condutas previstas na referida Lei, importam 

em sanções administrativas, funcionais, políticas e cíveis. Quando o agente infrator 

pratica o crime de corrupção passiva, também restará caracterizada, a improbidade 

administrativa, portanto, implicando em sanções penais e administrativas. 

 

2.1.5 Prevaricação 

 

O crime de prevaricação consiste na prática de retardar ou deixar de prati-

car, indevidamente , ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para 

satisfazer interesse pessoal. Basicamente é o que diz o art. 319 do Código Penal ao 

enunciar o delito de prevaricação. Observa-se que aqui atenta o agente contra o inte-

resse público ou coletivo. Necessário que o agente seja funcionário público, mas o 

particular pode figurar neste delito em participação ou em coautoria uma vez que este 

conheça a qualidade personalística daquele. O crime de prevaricação é infração de 

menor potencial ofensivo, sujeita-se portanto  à lei dos juizados especiais, Lei nº 

9.099/95. 
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Paulo Sumariva, 2012, p. 62, explicita também que: 

 

Caso o autor seja Presidente da República, Ministros de Estado, Minis-

tros do Supremo Tribunal Federal ou Procurador Geral da República a 

conduta estará definida no art. 9º da Lei n. 1.079/50. Sendo Prefeito 

Municipal aplica-se o art. 1º do Decreto-lei n. 201/67. 

 

O crime de prevaricação nos moldes do artigo 319-A, recebe o nome de 

prevaricação Imprópria, que segundo o Código Penal Brasileiro, é:  

 

Art. 319-A. Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de 

cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, 

de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou 

com o ambiente externo: 

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. 

 

Há o que se questionar em relação à aplicação da referida sanção, uma 

vez que, verificado o conhecimento comum e os relatos jornalísticos, os ambientes de 

cumprimento de pena no Brasil são retratados como fortemente munidos de dispositi-

vos de comunicação em posse dos apenados, restando somente a indagação sobre 

a eficácia da tutela supervisiva e a possibilidade de conivência do agente público. 

 

2.1.6 Facilitação de contrabando ou descaminho 

 

Art. 318. Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contra-

bando ou descaminho (art. 334):  

Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. 

 

 

A conduta presente neste delito relaciona-se com a presteza e facilitação 

do servidor em relação a quem pratica o Contrabando ou Descaminho. O contrabando 
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é delito que pune a conduta de circular mercadorias ilícitas em território nacional, im-

portando-as ou exportando-as. Difere, porém, o crime de Descaminho em razão da 

natureza do objeto. Aqui o objeto é lícito, porém emprega-se fraude ou artifícios para 

evasão fiscal, no que se refere ao pagamento de impostos de exportação, importação 

ou consumo. 

Ambos delitos citados são crimes praticados por particular contra a Admi-

nistração Pública e encontram-se positivados nos artigos 334 e 334-A do Código Pe-

nal. Serão abordados posteriormente. 

Diante da explanação o agente público que facilita a prática do contrabando 

ou descaminho, ou auxilia, incorre em sanção específica do artigo 318 do Código Pe-

nal. 

 

2.1.7 Outros delitos de menor potencial ofensivo contra a administração 

pública 

 

Alguns delitos aqui abordados estarão sujeitos às disposições da Lei 

9.099/95 em razão de sua condição de menor ofensividade penal. Embora tenham 

essa característica, não se trata aqui de estabelecer uma impressão mitigada dos de-

litos, porquanto ainda ferem a moralidade administrativa e contrariam a supremacia 

do interesse público. Antes de abordar sobre os delitos presentes neste tópico, vale 

lembrar o que preceitua o Art. 61 da Lei 9.099/95: 

 

Art. 61.  Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, 

para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que 

a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou 

não com multa.    

 

Desta forma, apesar de ferirem a moral administrativa, consideram-se cri-

mes contra a Administração Pública de menor potencial ofensivo os seguintes diposi-

tivos contidos no Código Penal Brasileiro:  
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Condescendência Criminosa 

Art. 320. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar su-
bordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe 
falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade 
competente: 
Pena – detenção, de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês, ou multa. 

 

Advocacia Administrativa 

Art. 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante 
a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário: 
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 
Parágrafo único – Se o interesse é ilegítimo: 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, além da multa. 

 

Abandono de Função 
 
Art. 323. Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei: 
Pena – detenção, de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês, ou multa. 
§ 1º Se o fato resulta prejuízo público: 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 
§ 2º Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira: 
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

 

Exercício Funcional Ilegalmente Antecipado ou Prolongado 
 
Art. 324. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as 
exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de 
saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou sus-
penso: 
Pena – detenção, de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês, ou multa. 

 
 
Vale a ressalva de que se o crime conter parágrafo que aumenta a pena 

máxima para superior a 2 anos de cumprimento, esse delito deixa de seguir as dispo-

sições contidas na Lei 9.099/95. Também é mister enfatizar a impossibilidade de apli-

car o princípio da insignificância nos crimes de menor potencial ofensivo previstos 

aqui, em detrimento da Administração Pública. Isso se vincula em razão da Súmula 

Vinculante nº 599 do Superior Tribunal de Justiça, que postula:  

Súmula 599 - O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes 
contra a administração pública. (Súmula 599, CORTE ESPECIAL, jul-
gado em 20/11/2017, DJe 27/11/2017) 

 

A inobservância da aplicação do referido princípio ocorre senão em razão 

da impossibilidade de desprezo do objeto jurídico lesado. Ainda que haja a restituição 
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do bem e valor, reparação do patrimônio, a moralidade administrativa é fator suficiente 

para fundamentar a sanção penal ou administrativa ainda que o delito seja de menor 

potencial ofensivo. 

 

2.2 DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CON-
TRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 

 
 

Neste tópico, aborda-se os crimes, que, agora como polo ativo da conduta, 

figura o particular. Neste tema relaciona-se a conduta do particular e sua lesividade 

ao funcionamento da atividade administrativa. Em comparação à classificação doutri-

nária dos crimes funcionais, as infrações cometidas por particular são classificadas 

como crimes comuns por ser possível ser praticado por qualquer pessoa penalmente 

imputável.  

 

 
2.2.1 Usurpação de função 

 
 

Neste delito, pune-se a conduta do particular que passa a agir como se 

titular fosse da função pública, praticando atos próprios do titular se passando pelo 

detentor do ato administrativo. Para que o crime se configure, necessário é que prati-

que ao menos um ato de ofício da Administração Pública. Neste caso em tela, vemos 

que inclusive o funcionário público pode incorrer no tipo, desde que pratique ato di-

verso do de que se tenha a tutela. 

No mesmo contexto, estipula o Código Penal a pena se o agente aufere 

vantagem da situação:  

 
Art. 328. Usurpar o exercício de função pública: 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
Parágrafo único – Se do fato o agente aufere vantagem. 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

 
 
 

2.2.2 Resistência 
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O delito de resistência, segundo o que dispõe o art. 329 do Código Penal, 

é o ato de opor-se  à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcio-

nário competente ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Assim, normatiza o disposi-

tivo que pune-se a ação de resistir ao ato administrativo, interrompendo sua execução 

se pautando de violência ou ameaça para tanto. A conduta exige que violência seja 

dirigida contra a pessoa do funcionário e que seja capaz de abalar psicologicamente 

a saude da pessoa.  

 

2.2.3 Desobediência 

 

O Código Penal Brasileiro prevê ainda a figura da Desobediência em seu 

artigo 330. Trata-se de crime em que o particular desobedece ordem legal de funcio-

nário público. Pune-se então a ação de não acatar ordem, não cumprir ou desatender 

ordem legal emanada de agente público compentente.  

É importante que a ordem seja fundamentada em Lei, não podendo exigir 

conduta diversa do particular em razão do princípio da legalidade, sendo assim a or-

dem se torna uma exigência, diferente de uma recomendação.  

 

2.2.4 Desacato 

 

O delito de desacato, diferente da desobediência e da resistência, é delito 

que busca atingir a honra subjetiva do agente público, uma vez que, para que se con-

figure a prática do delito, segundo o que preceitua Paulo Sumariva, 2019, p. 90, é um 

“crime contra a honra agravado pela condição do ofendido em ser funcionário público.”  

Desta forma, a forma que pode se consumar o delito ocorre por meio de 

gestos, palavras, sinais e risos proferidos em face ao funcionário público, em razão 

da sua condição de funcionário públio ou no seu exercício da função.  

Segundo o art. 331, a pena para este crime é de 6 meses a 2 anos ou multa.  

 

2.2.5 Tráfico de influência 

 

Art. 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, van-
tagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado 
por funcionário público no exercício da função: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
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Parágrafo único – A pena é aumentada da metade, se o agente alega 
ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário.  
 

O crime em tela traz alguns verbos nucleares de condutas previstas nos 

crimes contra a Administração Pública, praticados por funcionários públicos. Desta 

forma os verbos solicitar (corrupção passiva) e exigir (concussão) ja foram destacados 

anteriormente e trazem lembranças que podem confundir o leitor, mas vale lembrar 

que o agente infrator agora é o particular.  

A critério ainda de classificação, percebe-se que o motivo da solicitação de 

vantagem ou promessa de vantagem, se fundamenta no pretexto de influência de fun-

cionário público no exercício de sua função. Pode ser, este, um delito de fácil verifica-

ção cotidiana. 

No mesmo prisma, se o agente infrator pretende influenciar em ato de  juiz, 

jurado, Ministério Público, funcionário da justiça, perito, tradutor, intérprete ou teste-

munha, o tipo específio se enquadrará no delito de Exploração de Prestígio, previsto 

no art. 357 do Código Penal.  

 

2.2.6 Corrupção ativa 

 

Trata-se aqui de delito extremamente gravoso para a Administração Pú-

blica cometido por particular. Veremos adiante que em muitos casos presentes na 

estrutura criminal contra a Administração brasileira, este delito é, senão, o mais co-

metido pelo particular.  

Dispõe o Código Penal sobre o crime:   

 

Art. 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário pú-
blico, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 
Parágrafo único – A pena é aumentada de um terço, se, em razão da 
vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, 
ou a pratica infringindo dever funcional. 
 
 

A gravidade presente aqui está na promessa de vantagem indevida, pois 

se o particular não oferecer ou prometer vantagem indevida, responde as duas partes 

pela corrupção passiva privilegiada, prevista no art. 317 §2º do Código Penal.  

Importante a ressalva que a vantagem indevida pode ter natureza econô-

mica ou não, pois o referido dispositivo não exige o valor pecuniário ou determinação 
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de existência de enriquecimento ilícito. A mera obtenção de vangem indevida, pres-

supõe a pratica da conduta. 

 

2.2.7 Contrabando e Descaminho 

 

Art. 334. Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou 
em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela 
saída ou pelo consumo de mercadoria: 
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
 
 

O contrabando é delito que observa a ilicitude do produto em relação à 

exportação e importação. Ou seja, sua circulação é expressamente proibída. Aqui não 

se confunde, porém, com o delito de tráfico de entorpecentes ou de armas, pois estas 

condutas estão previstas em lei específicas – Lei 11.343/2006 e Lei. 10.826/2003 – 

desta forma, aplica-se o princípio da especialidade previsto para solução de conflitos 

aparente de normas em relação à conduta praticada.  

Ja a figura do Descaminho prevista anteriormente no artigo 334, pauta-se 

pelo objeto lícito, mas o que verifica a lesão ao erário é a falta do pagamento de tributo 

que lhe era devido no momento da entrada ou saída da mercadoria em território naci-

onal. Sendo assim, mediante fraude o agente busca a evasão fiscal. Portanto, não 

basta apenas a recusa ao pagamento tributário, e sim o emprego de forma ilusória 

para obter a vantagem ilícita almejada. 

 

2.2.8 Sonegação de contribuição previdenciária 

 

Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e 
qualquer 
acessório, mediante as seguintes condutas: 
I – Omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento dein-
formações previsto pela legislação previdenciária segurados empre-
gado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a 
este equiparado que lhe prestem serviços; 
II – Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade 
da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas 
pelo empregador ou pelo tomador de serviços; 
III – Omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remune-
rações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições 
sociaisprevidenciárias: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
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Para o delito em tela o sujeito responsável pela prática do delito é o contri-

buinte que tinha a responsabilidade de recolher tributos em razão de atribuição legal 

para lançar informações acerca da contribuição previdênciária junto à Previdência So-

cial.   
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CAPÍTULO III 

REFLEXOS DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

 

Os referidos delitos supracitados repercutem de um modo geral na percep-

ção da corrupção no sistema administrativo brasileiro. Embora haja sido devidamente 

discriminado o termo “corrupção ativa” ou “corrupção passiva” anteriormente, a pala-

vra corrupção é utilizada em lato sensu para medir a percepção da população de todos 

os crimes e atos de improbidade em detrimento da Administração Pública. 

 

3.1 IPC – ÍNDICE DE PERCEPÇÃO DE CORRUPÇÃO 

 

O IPC – Índice de Percepção de Corrupção – é medido, desde 1995, por 

meio de publicações anuais de relatórios por uma organização não governamental 

denominada Transparência Nacional. Este relatório classifica países conforme o grau 

de percepção verificado por sua população em relação ao cenário político-administra-

tivo nacional.  

Segundo o que se extrai do sítio da referida organização, sua finalidade é 

descrita como:  

O Índice de Percepção da Corrupção (IPC) é o principal indicador de corrup-

ção no setor público do mundo. 

Produzido desde 1995 pela Transparência Internacional, o IPC avalia 180 pa-

íses e territórios e os avalia em uma escala na qual 0 o país é percebido como 

altamente corrupto e 100 significa que o país é percebido como muito íntegro. 

 

Embora esta organização não seja governamental, observa-se grande in-

fluência na imagem dos países em razão das pesquisas e relatórios publicados. 

Mesmo que referidas ações não vincule determinada administração à elaboração de 

políticas públicas de combate à corrupção, a iniciativa em si já é um grande avanço 

para o combate desse estigma social e político. 
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O Brasil, no ano de 2019, consolidou 35 pontos, restando então colocado 

em 106º lugar. Esta é a pior nota do país desde 2012 onde se encontrava com 43 

pontos. Embora a percepção é de que este ranking seja muito subjetivo, a organização 

encontra argumentos de defesa ao propor que os atos formais de corrupção não che-

gam ao público de forma transparente, desta forma, aufere-se a percepção social de 

corrupção com base em pesquisas qualitativas que se convertem e escalas quantita-

tivas ao buscar a opinião da população, empresários e cientistas políticos. 

A seguir, abordar-se-á casos de grande repercussão e situações pertinen-

tes à temática citada no inteiro teor deste trabalho. 

 

3.2 OPERAÇÃO “LAVA JATO” 

 

É notório que os crimes contra a Administração Pública vêm se perpetu-

ando ao longo dos anos no Brasil. Se aprofundasse esta pesquisa à linha cronológica 

da Administração Pública no Brasil, seria quase certo as ocorrências de crimes e lesão 

ao erário no decorrer de todos os anos. Contudo, convém relacionar este presente 

trabalho ao episódio mais recente de combate à corrupção brasileira, concentrando-

se especificamente na operação Lava Jato. 

Segundo o que se encontra no sítio do Ministério Público Federal, a opera-

ção Lava Jato se define como:  

A Operação Lava Jato é a maior iniciativa de combate a corrupção e 
lavagem de dinheiro da história do Brasil. Iniciada em março de 2014, 
perante a Justiça Federal em Curitiba, a investigação já apresentou re-
sultados eficientes, com a prisão e a responsabilização de pessoas de 
grande expressividade política e econômica, e recuperação de valores 
recordes para os cofres públicos. O caso se expandiu e, hoje, além de 
desvios apurados em contratos com a Petrobras, avança em diversas 
frentes tanto em outros órgãos federais, quanto em contratos irregula-
res celebrados com governos estaduais. 

 

 Conforme expressado, a operação Lava Jato iniciou-se em 2014 e atual-

mente encontra-se em desdobramentos na 1ª instância do Poder Judiciário em Esta-

dos como Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo e em instâncias superiores com 
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processos que tramitam no STJ e STF em razão de alguns acusados possuírem prer-

rogativa de foro.  

O Ministério Público Federal ainda explica que pelo menos 12 países inici-

aram investigações a partir de informações compartilhadas por meio de acordos de 

cooperação internacional. Ainda acrescenta, a instituição, que os recursos desviados 

da Administração Pública, somados, encontram-se na casa dos bilhões, em reais.  

No esquema investigado pela operação Lava Jato, os crimes contra a Ad-

ministração Pública ocorriam por meio de desvios em desfavor da estatal Petrobrás, 

sociedade de economia mista brasileira que explora petróleo, gás, energia e biocom-

bustível. Evidentemente, em momento posterior, em razão dos desdobramentos da 

operação, outras empresas foram intermediárias no esquema de desvios. 

O ponto em questão é que os desvios ocorriam por meio de cartelização 

de empreiteiras para garantir exclusividade em contratos licitatórios milionários relaci-

onados a obras de engenharia e outros serviços que haveriam de ser executados pela 

Petrobrás. Desta forma, as empreiteiras organizaram uma espécie de clube onde reu-

niam-se e debatiam em um consenso paralelo quem seria responsável pela oferta 

ganhadora, sempre, evidentemente, consentindo todos entre si em preços inflaciona-

dos em prol do interesse privado e em detrimento do interesse coletivo.  

Para que somente as empresas do cartel fossem convidadas para o pro-

cesso licitatório, a organização de empresas ofereciam vantagem ilícitam, valores ou 

bens para os agentes públicos titulares do setor de licitação e contratos da Petrobras 

a fim de que a licitação pudesse ser arbitrariamente desenvolvidas com as referidas 

empresas privadas cartelizadas.  

Acerca do tema, o Ministério Público Federal elucida:  

Segundo levantamentos da Petrobras, eram feitas negociações diretas 
injustificadas, celebravam-se aditivos desnecessários e com preços 
excessivos, aceleravam-se contratações com supressão de etapas re-
levantes e vazavam informações sigilosas, entre outras irregularida-
des. 

 

Para que a vantagem indevida fosse paga aos interessados, o cartel de 

empreiteiras possuía operadores financeiros que eram responsáveis pelo repasse. 
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Muitas operações foram feitas visando lavar a quantia, desta forma os valores era 

entregues por meio de contratos com empresas de “fachada” e até mesmo por meio 

de doação de bens.  

É o que sistematiza o MPF:  

Em um primeiro momento, o dinheiro ia das empreiteiras até o opera-
dor financeiro. O repasse era feito em espécie, por movimentação no 
exterior e por meio de contratos simulados com empresas de fachada. 
Num segundo momento, o dinheiro ia do operador financeiro até o be-
neficiário em espécie, por transferência no exterior ou mediante paga-
mento de bens. 

 

Além dos agentes públicos da própria estatal, verificou-se o envolvimento, 

também, de agentes políticos, estes que possuíam prerrogativa de foro em razão de 

mandato eletivo. Desta forma, confirmou-se então a conduta corruptiva de ambas as 

modalidades de funcionários públicos. Os titulares de mandatos eletivos envolveram-

se de forma com que a composição de pessoas no quadro de funcionários em cargos 

de diretoria da estatal, se estabelecesse por meio de indicações feitas por parlamen-

tares.  

Em 2015, diante da verticalização da operação, de 55 pessoas cujo peti-

ções de acusação foram entregues ao Supremo Tribunal Federal pelo então procura-

dor-geral da República, Rodrigo Janot, 49 eram titulares de foro privilegiado em razão 

da prerrogativa de função. Eram pessoas que estavam relacionadas com partidos po-

líticos ou até mesmo, integrantes, que se responsabilizavam de indicar ou manter di-

retores da Petrobras.  

É o que conclui o Ministério Público Federal:  

Essa repartição política revelou-se mais evidente em relação às se-
guintes diretorias: de Abastecimento, ocupada por Paulo Roberto 
Costa, entre 2004 e 2012, indicado pelo PP, com posterior apoio do 
MDB; de Serviços, ocupada por Renato Duque, entre 2003 e 2012, in-
dicado pelo PT; e Internacional, ocupada por Nestor Cerveró, entre 
2003 e 2008, indicado pelo MDB. 

 

Os grupos políticos agiam em comunhão de esforços e unidade de desíg-

nios para pratica de diversos delitos, entre os quais corrupção passiva e lavagem de 

dinheiro. Ainda explica o Ministério Público Federal, que, à época, Fernando Baiano e 
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João Vacari Neto, atuavam no esquema criminoso como operadores financeiros a 

mando de integrantes do partido MDB e PT.  

 

3.3 CONDENAÇÕES POR CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚ-

BLICA DE GRANDE REPERCUSSÃO 

 

3.3.1 Aldemir Bendine  

Aldemir bendine foi ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. Foi 

condenado a a seis anos e oito meses de prisão pelo crime de corrupção passiva 

em um processo da Operação Lava Jato. A decisão é do juiz Luiz Antônio Bonat, da 

13ª Vara da Justiça Federal, em Curitiba. 

 

3.3.2 João Vaccari Neto e Renato Duque  

O ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT) João Vaccari Neto e o ex-

diretor de Serviços da Petrobras Renato Duque foram condenados pelos crimes de cor-

rupção passiva e lavagem de dinheiro. A pena para o ex-diretor será de 20 anos 8 meses, 

e para Vaccari, de 15 anos e 4 meses de reclusão. 

 

3.3.3 Marcelo Odebrecht 

A Justiça Federal condenou o empresário Marcelo Odebrecht a 19 anos e 

quatro meses de prisão pelos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e as-

sociação criminosa. 

 

3.3.4 Luís Inácio Lula Da Silva 

Luis Inácio, ex-presidente do Brasil, senão o caso de maior repercussão, 

foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva 

e de lavagem de dinheiro. 
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3.3.5 Nestor Cerveró 

Nestor Cerveró foi ex-diretor da Petrobrás da área internacional. Foi con-

denado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro com pena de 12 anos 

e 3 meses de prisão. 

 

3.3.6 José Dirceu  

José Dirceu foi ex-ministro chefe da Casa Civil do Brasil. Foi condenado a 23 

anos e três meses de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização 

criminosa. 

 

3.3.7 Eduardo Cunha 

Eduardo Cunha foi ex-deputado e Presidente da Câmara dos Deputados e foi 

condenado na operação Lava Jato a 15 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de cor-

rupção passiva ao receber vantagem indevida.  
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CONCLUSÃO 

 

Apesar de a sociedade ter a impressão de que a corrupção é o ato de sub-

trair dinheiro dos cofres públicos, esta conduta, em stricto sensu no direito Penal 

abarca aquelas condutas em oferecer vantagem indevida ou solicitar, que é o que 

corresponde aos delitos de corrupção ativa e passiva respectivamente. O ponto é que 

as condutas lesivas à Administração Pública podem ser descritas e tipificadas de vá-

rios maneiras, conforme o que foi explicitado neste trabalho.  

O rol de delitos é tão amplo que, embora a maioria das condutas sejam 

praticadas por funcionários públicos, os particulares não compreendem que todo o 

povo pode atentar contra a moral administrativa ou lesar o erário, inclusive ele mesmo. 

Fato é que a famosa expressão “jeitinho brasileiro” retrata uma cultura e sentimento 

de vantagem almejada por muitos brasileiros. Todo e qualquer funcionário público, 

fora, um dia, um particular perante a Administração Pública. Desta forma, é preciso 

que haja uma auto-reflexão em função da afirmação absoluta que cada pessoa faz ao 

julgar o seu próprio comportamento: se julgam não ser uma pessoa corruptível. 

O reflexo dos delitos da Administração Pública é o produto de uma coletivi-

dade sem construção de preceitos morais ou princípios éticos em relação ao poder.  

A mudança para reformar este estigma social inicia-se na pessoa particular, pois, 

quem há de ser um diretor, um deputado, um chefe de Estado, é, senão, qualquer um 

do povo.  

Por fim, cabe a todos analisar a famosa frase de Abraham Lincoln: “Ser 

quiser por à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder”. 
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