
DIREITO PENAL – 4° BIMESTRE 

 

 

Peculato mediante erro de outro 

Trata-se de crime inspirado no Código Penal Italiano e classificado por alguns autores como peculato estelionato. 

Contudo, Magalhães Noronha diz que não é a infração adequada para comparar com o crime em estudo. 

 

Porque? 

No estelionato o erro do terceiro é provocado pelo agente e no peculato mediante erro de outrem não há 

provocação do agente. 

 

O que acontece nesse pecualto? 

O agente percebe o erro de terceiro e tenta se aproveitar.  

 

Que erro?  

No erro da entrega da coisa. Não precisava entregar ou não era ali o local da entrega 

 

Desta forma,  a pessoa que recebe sabendo o erro de outrem, aproveita dessa situação. 

 

*funcionário publico: se entrar um pouquinho mais de dinheiro na sua conta, avisa o banco que está errado, pois 

ele injetam um pouco do dinheiro sem origem ai. 

 

Crime adequado para comparar com o peculato mediante erro de outrem? 

Apropriação! 

 

Núcleo do tipo: apropriar. 

Apropria é tratar a coisa como se próprio fosse, agir como se fosse dono da coisa. Se apropria do que? De R$ ou 

qualquer utilidade (qualquer coisa com valor ou não econômico). 

 

Consumação e tentativa 

A consumação ocorre com a apropriação efetiva, quando o agente passa a se comprar como se dono fosse da 

coisa. É possível fracionarmos o crime devido ao intercriminis. Portanto, admite-se a tentativa. 

 

Dolo 

 

Sujeito da ação 

Trata-se de crime próprio, pois é necessário o funcionário publico. 

 

Art. 313: quem tem cargo! E o emprego e função pública, como ficam? 

Art. 327 – acaba sendo uma norma de extensão, que complementa todos os tipos penais. Similar ao art. 14 que 

também é uma normal de extenção. 

 

 



 

 

Pena 

De 1 a 4 anos, uma infração de menos potencial ofensivo e permite transação penal? Não, pois infração penal de 

menor potencial ofensivo..., embora não sejam uma infração de menor potencial ofensivo é possível aplicar a 

suspensão condicional do processo em benefício do agente, pois a pena mínima comina abstratamente é de um 

ano. 

*exceto para o agente condicionado, aqui teremos um aumento de pena e impede a aplicação da suspensão da 

pena. 

 

É possível também com a pena in concreto, substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou 

multa.  

 

Qual a ação penal? 

Publica incondicionada 

 

*caderno jê* 

PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM 

Considerações Iniciais 

Inspirado do código penal italiano e classificado por alguns autores como peculato estelionato. Contudo, 

Magalhães Noronha diz que não é a infração adequada para comparar com crime misto, porque no estelionato o 

erro do 3º é provocado pelo agente, mas no peculato sobre erro de outrem não a provocação de outrem, ele 

percebe erro de 3º e se aproveita. 

O crime adequado é a própria apropriação para comparar o peculato mediante erro de outrem. 

Núcleo do tipo: apropriar. Significa tratar a coisa como se fosse própria, agir como se fosse dono da coisa. 

Apropria-se de dinheiro ou qualquer utilidade com valor ou não econômico. 

Consumação e tentativa: a consumação ocorre com a apropriação efetiva. É possível fracionar o inter criminis, 

porque as vezes para se apropriar precisa encaminhar para algum outro lugar, portanto é plurisubsistente (admite 

tentativa). 

Elemento subjetivo do crime: dolo 

Sujeitos da infração: trata-se de crime próprio, pois deve ser funcionário público (art. 313 CP), mas o tipo trata 

somente de cargo público.  

O art. 327, do CP é uma norma de extensão que complementa todos os tipos penais, similar ao art. 14, II, do CP 

que trata da tentativa, então traz o art. 327 traz o conceito de funcionário público, abrangendo cargo, função, etc. 

É crime próprio, mas o particular também pode responder pela infração penal, por força do art. 30, do CP, que diz 

as circunstancias pessoais se comunicam quando são elementares ao tipo penal. 

Sujeito passivo: Estado e particular prejudicado (outrem). 

Objetos materiais: dinheiro ou qualquer utilidade (valor ou não econômico). 

É crime material, pois tem resultado naturalístico. 

Pena e possíveis benefícios e ação penal 

Pena de 01 a 04 anos, embora não seja uma infração de menor potencial ofensivo, é possível aplicar a suspensão 

condicional do processo em beneficio do agente, pois a pena mínima cominada abstratamente é de 01 ano, 

exceto para o agente comissionado (haverá causa de aumento de pena impossibilitando o sursis) 



É possível também com a pena em concreto, substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou 

multa. 

Ação penal pública incondicionada. 

Trabalho: fazer art. 313A a 315, do CP 

 

11.10.2013 

 

Concussão 

A conduta foi criada na idade média e era punida com a pena de morte entre os gregos. 

 

Considerações iniciais “concussio”: a palavra deriva de “concussio” que significa sacudir para colher o fruto. O 

agente do estado que procurava obter uma vantagem de maneira artificial. 

 

Lutero fez um protesto se rebelando contra as regras da igreja católicas, surgindo os protestantes (os evangélicos 

hoje em dia). 

 

Núcleo do tipo: é importante analisar o elementos do código penal. Exigir significa forçar, obrigar, impor um 

comportamento sob pena de sofrer um mal. Então essa infração é muito similar a um crime/infração que não é 

próprio. 

 

A grave ameaça esta implantada, pois o exigir implica/ expressa em uma coação a fim de obter uma vantagem 

indevida. Essa coação pode ser tanto uma violência como uma grave ameaça. 

 

Sujeitos de delito: como o crime é próprio, então o sujeito ativo é o funcionário publico, mas sempre com a 

ressalva de que o particular também pode concorrer. Porque? Art. 30 as circunstancias pessoais se comunicam 

quando são elementares do tipo. E o sujeito passivo é o Estado e o particular prejudicado. 

 

Consumação e tentativa: a consumação é quando há a exigência.  

 

Tentativa -> não precisa do resultado naturalístico, basca a exigência. Então aqui caberia a tentativa de exigir? 

Sim, teoricamente a tentativa é possível, visto que poderá haver a exigência por meio escrito. 

 

Classificação quanto ao resultado: é crime formal por não exigir o resultado naturalístico.  

 

Pena, possíveis benefícios e ação penal: a pena é de 2 a 8 anos. Trata-se uma infração de menor potencial 

ofensivos? Não, pois aqui é pena mínima de 2 anos. 

 

Mas mesmo assim é possível suspender condicionalmente o processo? Não, é uma pena superior a um ano. 

 

Art. 44, I CP veda a substituição quando houver violência ou grave ameaça e como vimos o exigir implica em uma 

coação e desta forma, incabível a substituição. 

 

 



Excesso de exação 

O que vem a ser exação? Cobrança exata, precisa, adequada, no nosso caso de um tributo/ contribuição social e o 

CP quando utiliza a expressa “excesso de exação” quer dizer que a cobrança não foi correta, justa, adequada. 

 

Exigir tributo/ contribuição social ou empregar meio vexatório/ gravoso: aqui temos dois núcleos. O Exigir e o 

Empregar. 

 

Exigir -> essa exigência é a mesma que a da concussão? Não! Pois temos que analisar o restante da frase, os 

elementos normativos do tipo. Aqui na se exige vantagem indevida, mas sim o pagamento de um tributo ou 

contribuição social indevidamente. Essa exigir é impor/ obrigar indevidamente o pagamento de um tributo ou 

uma contribuição social. 

 

Na primeira parte do art. temos a exigência do tributo indevido, e a segunda parte quando temos o “empregar”? 

é o tributo indevido, mas o meio utilizado para cobrar é excessivo. Podemos dizer que é por meio de abuso de 

autoridade (a primeira parte do art, que é o exigir é abuso de poder) quando emprega meio vexatório  ou gravoso 

(prejuízo, mas é uma expressão aberta que significa a ocorrência de um prejuízo ou até o emprego de violência ou 

grave ameaça). De qualquer forma, são meios não permitidos em lei, às vezes a lei permite o uso de um ato para 

determina situação, mas que não é apena, mas esse não é caso. 

 

Coloca que a pena é de 2 a 8 anos, ué existe proporcionalidade entre as condutas, visto que o caput fala em 2 a 8 

anos. 

 

Desvio em proveito próprio de 3° o que recebeu indevidamente: desvio do que receber indevidamente. Aqui não 

há qualquer recebimento direto por parte do agente. O agente percebe que a administração recebeu 

indevidamente e resolve desviar o objeto. 

 

Formal ou material?  

 

A pena aqui é de 2 a 12 anos. 

 

O que significa desvio? Dar um destino ou caminho diverso do estabelecido em lei ou do regulado ou do correto. 

 

Primeiro, quando ocorre a consumação da primeira parte? Exigi assim o crime é formal, pois não precisa receber, 

não precisa pagar o tributo indevido. 

E quando emprega meio vexatório ou gravoso? Aqui exigi o resultado naturalístico, aqui encontramos um crime 

material. 

 

Admite-se tentativa na exigência? Sim, pode ser que não chega a exigência até a vitima, idem a o caput. 

E no emprego de meio vexatório ou gravoso? É possível que tente, inicie a conduta, mas pode vir alguém que o 

impede, que o segura. Então também teoricamente é possível a tentativa. 

 

Aqui é de 3 a 8 anos. É de menor potencial ofensivo? Não. É possível a substituição da pena? Não, pode ser que 

no meio gravoso haja uma violência ou ameaça de violência, ai pode ser que não seja possível. Desta forma, 



teoricamente é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou multa, desde que 

não ultrapasse concretamente o limite de 4 anos e que não se empregue violência ou grave ameaça. 

 

Piangeri: a pena de 3 a 8 cominada à essa infração. 

 

Corrupção passiva 

Deriva do francês “Corruption” e tem significado comum ou social, largamente empregado na sociedade 

contemporânea e significa toda conduta de agente público que busca uma vantagem indevida no exercício de sua 

atividade ou de particular que oferece essa vantagem ao agente publico ou ainda a conduta de particulares  que 

representam instituições privadas numa atividade econômica, empresarial e etc (por ex, o comprador que recebe 

alguma vantagem indevida de seu fornecedor para comercializar ou adquirir determinado produto). 

 

Até a década de 90 era muito comum no Brasil essa pratica no âmbito privado. Acontece, que com o passar do 

tempo, e inclusive era conveniente para indústria e para quem comprava, pois não tinha prejuízo algum, veio 

ocasionar alguns danos às empresas, às pessoas e alguns que chegavam por caracterizar condutas criminosas 

como estelionato, apropriação indébita, falsificação de documento particular e ate público, entre outros crimes e 

por isso tudo é a palavra mais utilizada e repudiada no mundo. 

 

A corrupção no sentido comum (não no técnico) não é só um mal que precisa ser combatido, mas uma patologia. 

Vamos notas que algumas instituições são taxadas de corruptas, mas será que as instituições que são corruptas 

ou as pessoas que integram ela? As pessoas. Porque as instituições são taxadas de corruptas, pois estão expostas 

ao publico e assim as coisas aparecem mais, como ocorre com a polícia.  

 

Em sentido estrito ou técnico jurídico a corrupção significa o ato de solicitar ou de aceitar uma vantagem ou 

promessa de uma vantagem e ainda o ato de oferecer ao agente publico uma vantagem indevida. 

 

Tipo penal incriminador: 

- solicitar: pedir (não seria o sinônimo de exigir, pois não há o elemento coativo) 

- receber: é aceitar a vantagem indevida.  

- aceitar: é aceitar a promessa de uma vantagem indevida (parte final do art.). um evento futuro e até incerto. 

 

Sujeito ativo: funcionário público e eventualmente o particular (art. 30) 

Sujeito passivo: Estado e o particular prejudicado ou não (pois pode acontecer de haver o pedido e ele não 

contribui). 

 

Consumação: quando o agente solicita haverá consumação da infração, neste casso não precisa receber a 

vantagem indevida e, portanto, o crime é formal e excepcionalmente admite-se a tentativa quando solicitar por 

escrito e a solicitação não chegar a seu destinatário.  

 

Em relação ao recebimento da vantagem indevida, haverá consumação quando a ocorrência do resultado, que é o 

recebimento da vantagem e por isso o crime é classificada como material. É possível tentar receber? Sim. 

 



Na aceitação da promessa também não precisa receber a vantagem só que não tem como tentar aceitar a 

promessa.  

 

Causa especial de aumento de pena: vamos notas que nos livros os autores tratam essa causa especial de pena 

como corrupção passiva qualificada.  A qualificadora estabelece uma pena sempre maior que o tipo penal 

principal, por isso podemos concluir que a qualificadora estabelece um tipo penal autônomo do tipo penal 

principal e causa de aumento de pena esta vinculado ao tipo penal principal. 

 

Causa de aumento de pena é um desdobramento do tipo penal principal. 

 

Haverá aumente de 1/3: é quando há a corrupção e vem uma dessas três hipóteses. 

 

- retardar 

- deixar de praticar 

-praticar violando dever funcional 

 

Ceder a pedido/ influencia de outrem 

É possível ainda que o agente não receba vantagem econômica, indevida. Mas a pessoa vai ate ele e pede ou 

conta uma historia que ele fica com dó e acaba cedendo ao pedido ou influenciadas pessoas. Por isso que essa 

modalidade é a corrupção privilegiada. 

 

Núcleo: “ceder”, é permitir, conduzir conforme, é privilegiar uma pessoa mas sem receber vantagem indevida. 

Crime material. 

 

Consumação e tentativa: consuma-se quando cede ao pedido ou influencia. Há tentativa? Sim, pode ser que 

acesse o computador e alguém interrompe, então teoricamente é possível a tentativa. 

 

Pena de 3 meses a 1 ano ou multa. Essa pena classifica o crime de menor potencial ofensivo? Sim, então poderá 

ter a transação penal. É possível também a suspensão condicional do processo de não for aceita a transação. Se 

condenado, é possível ainda, a substituição da privativa de liberdade para a restritiva de direitos. 

 

Ação penal: em todas as hipóteses inclusive na concussão é publica incondicionada. 

 

18.10.2013 

 

Facilitação de contrabando ou descaminho 

É um crime próprio, quem facilita é o funcionário público. 

 

Considerações iniciais 

Porque se pune a conduta de facilitar a pratica de contrabando e descaminho? Para respondermos é precisar 

inicialmente determinar, ainda de forma simples, o que é cada um deles. 

 



Art. 334, CP: o tipo penal descreve duas condutas relacionadas a entrada ou saída do país (de produtos). O 

contrabando diz repeito à mercadoria proibida e o descaminho à questão tributária, ou seja, entrada ou saída da 

mercadoria sem declaração ou pagamento do tributo. 

 

Porque punir? Quem facilita o contrabando ou descaminho não estaria cocorrendo para os dois? Sim! Podemos 

concluir, portanto, que isso é uma exceção a uma regra da coautoria. pois temos um outro crime que é o art. 

318, este é uma exceção a regra do coautoria. 

 

Porque punir autonomamente que facilita? Pois quem facilita tem o dever legal de evitar tais condutas, para 

ajudar na proteção do Estado. Assim o legislador resolveu punir de maneira muito severa quem facilita o 

contrabando ou descaminho! 

 

Porque mesmo? Pois trata de agente estatal que representa o Estado e tem o dever de evitar essas condutas. 

 

Núcleo do tipo 

Facilitar: é remover obstáculo. 

 

Ex: Embarque internacional de pessoa que veio de NY cheio de mercadoria para vender aqui. Será que o auditor 

fiscal consegue abordar todas essas pessoas? Cabe abordando aleatoriamente as pessoas, no qual uma acaba 

passando. Podendo passar sem declarar e pagar o imposto devido, passando a cota. Então esse auditor que 

deixou passar responde pela “facilitação”, não, pois não é da vontade dele deixar passar. Ele faz o trabalho dele 

conseguindo abordar algumas. 

 

Facilitar é uma conduta omissiva ou comissiva?  

Depende. Omisso é quando o sujeito veio com o contrabando e o auditor não faz nada. Comissivo é quando age. 

 

Elemento subjetivo 

Responde por negligencia quando não conegue abordar algumas pessoas? Não, é uma conduta atípica, pois ele 

não tem a vontade de deixar a pessoa passar, o dolo com intenção de liberar o contrabando. 

 

Bem jurídico tutelado 

Descaminho – ordem tributária. Se o descaminho é contra a ordem tributária, embora inseridos nos crimes contra 

a administração pública, esta sujeito os benefícios conferidos a todos os crimes contra a ordem tributária. 

 

Com a celebração de convênios em que há parcelamento, teremos o pagamento e extinção da punibilidade. 

 

Sujeitos do delito 

Ativo – o funcionário, mas são específicos, os auditores da RFB, policiais federai que autuam na fronteira. 

 

Consumação/ tentativa 

Se omissivo, quando o agente deixa de agir. 

 

Comissivo, quando pratica qualquer ato que facilite o contrabando ou o descaminho. 



 

Tentativa – a forma omissiva não admite a tentativa. É possível tentar deixar de agir? Não! Impossível. 

 

Classificação quanto ao resultado 

Omissivo – crime de mera conduta 

 

Comissiva – crime formal, a maioria entende isso. 

 

No dia 30 de outubro de 2003, João desembarcou no aeroporto internacional de SP transportando em sua 

bagagem de origem alemã materiais odontológicos, avaliados em 56 mil reais. Antes de retirar sua bagagem da 

esteira, telefonou ao seu conhecido chamado Emerson que é despachante aduaneiro e solicitou ajuda para passar 

da zona alfandegária sem qualquer dificuldade por não declarar nem pagar os tributos devidos; o despachante 

imediatamente telefonou ao auditor da receita federal de plantão naquele aeroporto para solicitar a referida 

ajuda; ocorre que a policia federal monitorava o auditor por meio de interceptação telefônica autoriza pela justiça 

para apurar outras infrações penais e ao ouvir a referida conversa passou a monitorar o auditor visualmente no 

exercício de sua função e observou que naquele momento o auditor não abordou qualquer passageiro do voo 

cuja origem era a Alemanha. O passageiro foi preso em flagrante por descaminho no saguão do aeroporto e em 

seguida a Policia federal se dirigiu ate a zona alfandegária e prendeu em flagrante o auditor por facilitação de 

descaminho. Na sua visão, o crime foi tentado, consumado ou impossível. 

 

Na visão do Prof., o crime é impossível, pois o flagrante pode ser preparado (policia prepara) ou esperado (policia 

espera o sujeito praticar a ação para entrar em ação, quando sabe que vai acontecer em algum lugar, mas não ao 

vivo). Como demonstrado que é em tempo real e a PF arma todo um cenário que poderia impedir a infração, mas 

não o faz, é impossível, pois o art. 13,§ 2° do CP o garantidor tem o dever de agir quando pode agir e nesse caso a 

PF tinha tudo para impedir e não o fez. Na visão do professor inclusive concorreram para o crime de facilitação ou 

descaminho. 

 

Pena, possíveis benefícios, ação penal 

A pena é muito superir do crime do contrabando e descaminho, uma pena 3x superior. 

 

Mas é uma infração penal de menor potencial ofensivo? Não, pois a pena máxima é maior que dois anos. 

 

Admite a suspensão? Não pois a pena mínima é superior que 1 ano. 

 

Substituição da pena por restritiva de direito? Teoricamente sim, desde que a pena em concretoseja = ou inferior 

a 4 anos. 

 

Prevaricação 

“praevaricatio” -> aquele que tem “as pernas tortas” que anda torto, não segue o caminho correto, reto. 

 

“prevaricare”-> desviar do caminho normal, desviar o curso do caminho normal. 

 

Núcleo do tipo 



Art. 319 - “retardar” (atrasar), “deixar de praticar” e “praticá-lo”. Assim temos duas modalidades omissivas e 1 

comissiva. 

 

A conduta comissiva significa praticar o ato em desacordo com o ordenamento jurídico. Qual o motivo? Para 

satisfazer interesse ou desejo pessoal. Assim elemento subjetivo é o dolo específico de satisfazer interesse ou 

interesse pessoal. 

 

Bem jurídico tutelado 

É a administração publica, pois cabe a ela conduzir seus procedimentos de forma lícita e até moral e sempre 

objetivando o interesse público. 

 

Sujeitos 

Ativo – o funcionário público que tem o dever legal de praticar o ato de ofício. 

Passivo – o Estado e eventualmente o particular prejudicado. 

 

Consumação e tentativa 

É possível tentar de retardar ou tentar deixar de praticar? Não, são condutas omissivas. 

É possível tentar praticá-lo? Sim! 

 

Classificação quanto ao resultado 

Nos omissivos são crimes de mera conduta. 

No comissivo é um crime material, pois exige a pratica do ato para sua consumação, ou seja, exige o resultado 

naturalístico. 

 

Penas, possíveis benefícios e ação penal 

É possível a transação penal e se o sujeito não aceita, é possível a suspensão condicional do processo e se não 

aceitar esta é possível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. 

 

Prevaricação imprópria (Lei 11.466, 20/03/07) 

É uma inovação do CP. Expressa no art. 319-A com o propósito de neutralizar a criminalidade organizada que atua 

nos presídios brasileiros. 

 

Núcleo do tipo 

“deixar”, ou seja, não tomar providencia para que o telefone não chegue até o preso. 

 

Elementos subjetivo 

Dolo genérico 

 

Bem jurídico 

 Administração pública, segurança pública e paz pública. 

 

Sujeitos 

Ativo – diretor do presídio ou agente penitenciário 



Passivo – Estado e a coletividade 

 

Consumação e tentativa 

Trata-se de crime comissivo como omissivo, porém, em regra é omissivo. No omisso não admite tentiva. 

 

Pena, possíveis benefícios e ação penal 

Idem art. anterior. 

 

 

 

Condescendência criminosa 

 

“crime de moldura” -> 

 

25.10.2013 

 

Condescendência criminosa 

 

Indulgencia -> Sentimento de compaixão, dó. Esse termo é um dos elementos constitutivos do tipo penal. Difícil 

comprová-la. 

Núcleos do tipo -> “deixar” e “não levar”. 

Deixar – significa deixar de tomar qualquer providencia para apurar a conduta do funcionário subordinado e 

infrator, quando for competente para tanto. 

O direito administrativo é similar ao direito penal. Para o funcionário ser punido,anteriormente precisa ser 

instaurado um processo administrativo disciplinar. Como não pode ser responsabilizado diretamente, precisa de 

uma portaria, formando um conselho para avaliar a situação e havendo fundados indícios de que tal funcionário 

praticou o crime, a comissão sindicante. 

Se a sindicância pune ou não o funcionário, não significa que praticou a conduta descrita no tipo penal 

incriminador em estudo. Quando o CP diz “deixar de responsabilizar”, por forças dos dispositivos constitucionais 

do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, é preciso interpretar que o agente deixou de “tomar 

qualquer providencia, prevista em lei, para que o funcionário infrator seja responsabilizado” = cautelar necessária 

para impedir liminarmente. 

Questão prejudicial-> trata-se se um dos elementos constitutivos do direito penal cujo reconhecimento prejudica 

o exame de mérito e deve ser decidido na esfera extrapenal (ler art. 92/93 do CPP). 

Obs: (i) lembrando que tudo isso que falamos até agora diz respeito ao funcionário que tem competência para 

tomar providencias administrativas disciplinares  

E quando ao segundo núcleo “não levar” -> quando essa pessoa não tem competência deve este levar os fatos 

para quem é competente. 



Obs: Esse fato pode ser ou caracterizar uma infração administrativa ou penal ou ambas.  

Elemento subjetivo: dolo, basta ter vontade. 

Bem jurídico tutelado -> o legislador tem o propósito de evitar que os agentes públicos deixem de tomar 

providencias para com os demais agentes públicos infratores e desta forma, podemos concluir que a intenção é 

proteção à própria justiça administrativa, a própria administração pública! 

Sujeitos -> o ativo é o funcionário público que tem competência para iniciar um procedimento disciplinar ou 

quando não tiver competência o funcionário o público que toma conhecimento de fato infracional e não informa 

o órgão competente. 

Passivo: Estado. 

Consumação e tentativa -> temos uma conduta omissiva nos dois núcleo, ou seja, um crime omisso próprio. São 

crime de mera conduta, basta deixar de tomar providencias, basta deixar de encaminhar para autoridade 

competente e desta forma, não admite tentativa. 

Pena -> 15 dias a 1 mês ou multa. 

Uma infração de menor potencial ofensivo (pena máxima até 2 anos), cabível suspensão condicional, bem como 

substituição de pena privativa de liberdade para restritiva de direitos. 

Advocacia administrativa 

Considerações iniciais -> o CP utiliza indevidamente a expressão “advocacia administrativa”, pois essa conduta 

pode ser praticada por qualquer funcionário público, além de que a “advocacia” é privativa de profissionais com 

formação e conhecimento técnico especializado e devidamente habilitados. Desta forma, recomenda-se a 

utilização da expressão “patrocínio administrativo”. 

Núcleo do tipo -> “patrocinar”, significa defender, ou seja, a defesa de interesse privado na administração 

pública. Essa defesa pode ser exercida diretamente ou indiretamente. 

Quando falamos desses dois tipos, diretamente diz respeito a ele próprio e indiretamente é a utilização de 

terceiros para instrumento de defesa de interesse privado da administração pública, assim o funcionário publico 

que utiliza esses terceiros. 

Esses terceiro são conhecidos como testas de ferros ou no sentido figurativo como homens de palha (são 

meramente figurativos). 

Obs: essa conduta pode ser de forma (i) explicita ou (ii) implícita. (i) quando diretamente age na defesa de 

interesse provado na administração pública valendo-se de sua qualidade. 

Ex: pregão tem uma lei própria que não esta 8966, é algo mais ágil. O pregoeiro tem uma comissão, esta decide 

todos os incidentes na hora, diferente das demais modalidades que tem uma comissão de julgamento (de 

reúnem, deliberam, trabalho suspensos, retornam, publicam). O funcionário público vai lá defender os interesses 

de terceiro, orientando na hora do cafezinho, dando conselhos, essa é a forma implícita. 

Elemento subjetivo: dolo, intenção de defender um interesse privado na administração pública. 



Bem jurídico tutelado: o legislador tem o propósito de assegurar a imparcialidade da administração pública, o 

tratamento isonômico, impessoalidade (art. 37, CF), moralidade e genericamente a administração pública. 

Sujeitos -> ativo é qualquer funcionário público. 

Passivo: o Estado. 

Consumação e tentativa -> estará consumada com o efetivo patrocínio, efetiva defesa do interesse privado. 

Tentativa: talvez sim. 

Classificação do crime -> precisamos analisar se é preciso o resultado naturalístico, assim ele é formal, pois o tipo 

penal em si mesmo não descreve o resultado naturalístico. 

Pena -> detenção de 1 a 3 meses ou multa -> menos potencial ofensivo, substituição.. 

Obs: tudo que foi falado ate agora sobre o patrocínio ofensivo diz respeito ao interesse particular legítimo  

 

Forma qualificada 

Trata-se de mais um elemento constitutivo do tipo penal que qualifica a infração e consequentemente a pena 

será maior (detenção de 3 meses a um 1 ano, além da multa). 

Aqui a multa é cumulativa!!! E não alternativa. 

 

Violência arbitrária 

Trata-se de infração inspirada no Código Napoleônico (1810) que tem o propósito de evitar o abuso de 

autoridade.  

Para boa parte da doutrina, este dispositivo foi revogado tacitamente pela Lei 4.898/65 que trata do abuso de 

autoridade, especificamente pelo art. 3°, “i” que tutela a incolumidade física do individuo. 

Discordam desse entendimento: Magalhães Noronha e Paulo José da Costa Júnior. 

Núcleo do tipo -> “praticar violência”. Essa violência deve ser física, podendo ser desde um soco até uma lesão 

corporal.  

É fundamental que a conduta seja praticada no exercício da função ou a pretexto de exercê-la 

Bem jurídico tutelado -> integridade física do individuo e também a administração pública que deve proceder de 

forma lícita, sem violência, conforme os ditames do estado democrático de direito. 

Elementos subjetivo: dolo 

Sujeitos -> ativo é o funcionário publico e o passivo é o particular que foi atingido e o Estado. 

Consumação e tentativa -> é um crime formal.  



caso haja lesão é possível concurso de crimes. 

Admite-se tentativa! 

Pena -> 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente a violência.  

Aqui não é permitido o crime de potencial ofensivo, pois a pena máxima é de 3 anos. E a suspensão condicional 

do processo? Poderá, pois a pena mínima é menor ou igual a 1 ano. 

E a substituição de pena privativa de liberdade para restritiva de direito? Não, pois há o emprego da violência. 

 

Abandono de fruição 

Inspirado no Código Criminal do Império. 

 

 


