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1. Introdução

O STF julgou, ao longo dos anos de 2012 e 2013, um processo penal de notoriedade
sem precedentes em sua história - a APn 470/MG,1 mais conhecida como "processo do
‘mensalão'".2 Nele eram imputadas, a algumas dezenas de pessoas, dentre as quais
políticos de grande projeção e influência - aos quais se deve justamente a repercussão
do caso - sete figuras delituosas: corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de
dinheiro, evasão de divisas, gestão fraudulenta de instituição financeira e formação de
quadrilha. Todo o esquema criminoso descrito no acórdão certamente caberia num
conceito amplo de corrupção,3 e foi aos crimes denominados de corrupção pelo Código
Penal que o processo foi mais imediatamente associado, devendo-lhes o próprio epíteto
que recebeu: o "mensalão"4 seria o pagamento de vantagem indevida para que
deputados votassem segundo os interesses do grupo patrocinador da propina, isto é, o
pagamento da verba com que os corruptores teriam comprado os votos dos deputados
corrompidos - o pagamento ou a própria verba.5 Assim, nada mais justo que dedicar
algumas linhas aos aspectos centrais dos crimes de corrupção ativa e passiva, em
especial aqueles que tiveram algum destaque no julgamento da APn 470/MG.
2. Os atos de corrupção discutidos na APn 470/MG

A denúncia e o acórdão do "mensalão" descrevem três situações distintas de corrupção:
a entrega de dinheiro ao então presidente da Câmara dos Deputados para que
favorecesse o grupo publicitário que venceria a licitação realizada por aquele órgão e,
posteriormente, auferiria vantagens indevidas na vigência do contrato;6 a entrega de
dinheiro ao então diretor de marketing do Banco do Brasil S.A., o qual transigiria com a
apropriação indevida de valores do banco pelo mesmo grupo publicitário7; e, por fim, o
emprego de parte das vantagens indevidas obtidas nos crimes anteriores para a compra
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de votos de parlamentares - o "mensalão".8 Todas essas situações foram julgadas pelo
STF como configuradoras dos crimes de corrupção ativa e passiva (ainda que alguns
imputados tenham sido absolvidos por ausência de provas).

Os comentários a seguir se concentram nos três grandes eixos dos crimes de corrupção
ativa e passiva: a vantagem indevida, a figura do funcionário público e o ato de ofício
relativo à função pública ao qual se deveria o pagamento.
3. A vantagem indevida

Nas três situações de corrupção discutidas no acórdão da APn 470/MG, a vantagem
indevida consistia em dinheiro em espécie e transferências bancárias. Dessa forma, uma
das discussões pertinentes ao conceito de vantagem indevida - se deve ser patrimonial
ou se pode ter outra natureza - não teve lugar no julgamento.9 No entanto, o caráter
necessariamente indevido da vantagem, ou sua correlação com a função dos
corrompidos10 foi discutido em termos um pouco turvos.

Alguns réus alegaram que as vantagens por si pagas ou recebidas se deviam a acertos
de contas relativos a despesas eleitorais - ou, mais abreviadamente, "caixa dois de
campanha eleitoral". Segundo pensamos, a tese corresponde a dizer que os pagamentos
não correspondiam a vantagem indevida, nem se relacionavam à função pública exercida
por seus receptores. Ao cuidar dessa alegação, o acórdão insiste em vários pontos11 que
a destinação da propina recebida é irrelevante para a caracterização dos crimes de
corrupção passiva e ativa. Cremos que essa forma de refutação é defeituosa, pois
corresponde a retorquir à afirmação de que o pagamento não era propina, que a
destinação da propina era irrelevante, incorrendo em petição de princípio e
transformando equivocadamente um problema probatório12 num problema material:
descremos que algum réu tenha afirmado que a propina muda de natureza (ou seja, que
deixa de ser propina) em razão da destinação que lhe é dada. De toda forma, o acórdão,
em seus vários votos, fundamentou extensamente a conclusão de que os pagamentos se
deviam, sim, à qualidade de funcionário público dos destinatários e aos atos de ofício
que compunham seu plexo de atribuições - ou seja, que eles constituíram propina.
Assim, embora a imperfeição do acórdão da APn 470/MG neste ponto não chegue a lhe
custar a validade, não escondemos o receio de que esse tipo de raciocínio viciado, se
alastre na jurisprudência dos demais tribunais - sob o argumento de que foi utilizado
pelo próprio STF no julgamento do "mensalão" - com efeitos profundamente nocivos.13

Imagine-se o caso em que um funcionário público é acusado de receber dinheiro em
razão da função, e alega em sua defesa que a vantagem percebida era o pagamento por
um bem que ele havia vendido a outrem, sem relação alguma com sua qualidade de
funcionário público ou os atos de ofício de seu mister: é evidente que a simples
afirmação da irrelevância da destinação da propina não seria um fundamento hábil para
afastar a tese de defesa, uma vez que, como dito anteriormente, a tese consiste
exatamente em dizer que o dinheiro recebido não era propina.

Feitas essas considerações, passemos um assunto referido apenas de passagem no
acórdão da APn 470/MG, mas merecedor de atenção mais detida do que em geral vem
recebendo: o conceito de funcionário público.
4. O conceito de funcionário público "para os efeitos penais"

Por questões práticas, o Código Penal prevê separadamente a corrupção ativa e a
passiva.14 De toda forma, é certo que ambas as infrações - corrupção ativa e passiva -
exigem, cada uma à sua maneira, a figura do funcionário público: naquela, como
destinatário da oferta ou promessa de vantagem; nesta, como solicitante ou receptor
dessa mesma vantagem ou aceitante de promessa dela.

Na realidade, o funcionário público é figura central do Título XI da Parte Especial do
Código Penal (Dos crimes contra a Administração Pública), pois, além de ser o sujeito
ativo de virtualmente todas as infrações do seu Capítulo I (Dos Crimes Praticados por
Funcionário Público contra a Administração em geral), é referido ainda em delitos de

Algumas considerações sobre os crimes de corrupção
ativa e passiva. A propósito do julgamento do "Mensalão"

(APn 470/MG do STF)

Página 2



outros capítulos, como resistência, desobediência, desacato, tráfico de influência e
corrupção ativa (arts. 329 a 333 do CP). Também em outros setores o Código Penal lhe
faz referência (art. 141, II: aumento de pena dos crimes contra a honra praticados
contra funcionário público, em razão de suas funções). Em razão disso, o Código Penal
conceitua expressamente em seu art. 327 o funcionário público, para os efeitos penais.

No julgamento da APn 470/MG, o STF deu de barato a condição de funcionário público
para os efeitos penais das pessoas que receberam vantagem indevida. E o fez
corretamente, pois não existe dúvida alguma de que os membros do Poder Legislativo
são funcionários públicos para os efeitos penais;15 quanto ao diretor de marketing do
Banco do Brasil, sociedade de economia mista instituída pelo Poder Público Federal,16

aplica-se diretamente o S 2.o do art. 327, o qual dispõe que "a pena será aumentada da
terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo [Dos Crimes
Praticados por Funcionário Público contra a Administração em Geral] forem ocupantes de
cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da
administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação
instituída pelo poder público". No entanto, um exame da jurisprudência e da doutrina
sugere que não é apenas nos casos evidentes que a condição de funcionário público é
afirmada sem maiores reflexões.

É pacífico que a noção de funcionário público, no Direito Penal, não se vincula aos
conceitos mais próximos do Direito Administrativo e Constitucional, como os de servidor
público ou empregado público, sendo mais abrangente do que eles17 ou mesmo que sua
reunião. Do ponto de vista da clareza e precisão conceitual, cremos que o Direito Penal
acabou se beneficiando com o progressivo abandono, naqueles outros ramos do Direito,
da expressão funcionário público,18 que hoje é utilizada apenas no Código Penal: a
ressalva "para os efeitos penais", contida no art. 327, tornou-se ociosa,19 pois
atualmente a qualidade de funcionário público (com essa denominação) é sempre para
os efeitos penais.20 Contudo, essa definição meramente negativa de funcionário público -
segundo a qual o conceito não se confunde, com o de servidor ou agente público - ou
mesmo a proclamação de que a noção de funcionário público é mais ampla do que a de
servidor público, constituem apenas uma aproximação carente de detalhamento: as
afirmações de que a área ocupada pela Amazônia não corresponde exatamente ao (ou
não se confunde com o) território do Estado do Amazonas, ou de que o gênero música
erudita é mais amplo que a espécie ópera, não valem como definições de Amazônia ou
de música erudita. Em particular, a premissa de que o conceito de funcionário público é
mais extenso do que o de servidor público, por exemplo, proporciona apenas um núcleo
mínimo de abrangência do conceito, mas não lhe fornece quaisquer limites exteriores.

Assim, a fixação do conceito de funcionário público deve partir necessariamente da
exegese do art. 327 do CP, o qual não segue um sistema uniforme, cada uma de suas
partes adotando distinto critério: o caput e o início do S 1.o procuram apreender em
poucas palavras o universo de pessoas que intervêm na Administração Pública, e a
doutrina usualmente apresenta definições de cargo, emprego e função,21 cuja reunião
forneceria a noção de funcionário público. A segunda parte do S 1.o, incluída pela Lei
9.983/2000, volta-se a alcançar certas hipóteses de parceria entre o Poder Público e a
iniciativa privada, valendo-se da expressão "atividade típica da Administração Pública".
Por fim, o S 2.o, acrescentado pela Lei 6.799/1980, institui uma causa de aumento de
pena em que se indicam de forma mais casuística do que no caput as pessoas que a
merecerão.22

A interpretação desse art. 327 é mais difícil do que parece.23 O STF, como dito, concluiu
tranquila e acertadamente que o diretor de marketing do Banco do Brasil é funcionário
público. Contudo, a atribuição dessa mesma qualidade a um empregado comum de
empresa estatal24 demanda algum esforço.25 Diz o caput do art. 327 do CP:
"considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública".
Poder-se-ia supor que todo o empregado de empresa estatal ocupa "emprego público".
Sucede que essa expressão tanto se pode interpretar extensivamente, como qualquer
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vínculo empregatício com a Administração Pública direta e indireta, que compreende as
empresas estatais, as quais são pessoas jurídicas de direito privado,26 como de forma
mais restrita, significando apenas o vínculo com uma pessoa jurídica de Direito Público
(os entes políticos - União, Estado, Município e Distrito Federal - suas autarquias,
fundações públicas e agências). Assim, considerando-se apenas os termos cargo e
emprego, é questionável se o empregado do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal,
Petrobrás, Casa da Moeda e outras empresas estatais são funcionários públicos. É certo
que a Constituição da República alude a empregos públicos (art. 37, I, da CF/1988) e
parecia proscrever o regime de emprego nas pessoas jurídicas de Direito Público,27

previsões das quais se poderia extrair, por eliminação, que emprego público é o
emprego em pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública,
como as empresas estatais. No entanto, a vedação do regime de emprego nas pessoas
jurídicas de Direito Público não existia em Constituições anteriores - a de 1946 aludia
expressamente a "emprego em entidade autárquica" em seu art. 141, S 31 - e os
antigos empregados das pessoas jurídicas de Direito Público não foram automaticamente
desvinculados com o advento da atual Constituição Federal.28 Assim, não nos parece que
a terminologia da Constituição Federal vigente auxilie na interpretação da locução
"emprego público", a qual permanece dúbia.29

Destarte, ainda que os principais problemas apareçam na interpretação do conceito de
função pública, as noções de cargo e emprego também podem oferecer suas
dificuldades,30 que as definições oferecidas pela doutrina31 não são capazes de arrostar
completamente. Quanto à função pública,32 é pacífico o reconhecimento da existência de
algumas delas que não se compreendem nos conceitos de cargo ou emprego, como as
de jurado (art. 436 ss. do CPP), mesário (art. 120 e ss. do Código Eleitoral) e tabelião
(art. 236 da CF/1988; art. 3.o da Lei 8.935/1994).33 No entanto, o desafio é extrair,
desse núcleo de consenso,34 algum critério que permita dirimir as dúvidas relativas a
outras posições, tendo-se em vista a imensa variedade de formas de colaboração dos
indivíduos com a Administração Pública.35

Voltemos ao exemplo dos empregados das empresas públicas. Um setor da
jurisprudência os trata como funcionários públicos em razão da equiparação instituída no
S 1.o do art. 327 do CP, que alude a "entidade paraestatal": "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". Assim decidiu o STJ em relação a um
empregado do Banco do Brasil no julgamento do RHC 11.691;36 idêntica orientação fora
adotada pelo STF no HC 79.823 em relação a empregado da empresa pública Petrobrás,
37 oportunidade em que se registrou o grande desencontro no uso da expressão
"entidade paraestatal" no Direito Administrativo e a necessidade de interpretá-la de
acordo com as finalidades do art. 327 do CP.38 Da mesma forma, ao julgar o RHC 1.469,
o STJ considerou funcionário público o chefe da divisão financeira de uma autarquia
estatal, em razão do disposto no S 1.o do art. 327 do CP em sua redação original;39 já
no voto-vista do RHC 1.371, são invocados tanto o S 1.o como o S 2.o40 do art. 327 do
CP para se considerar funcionário público o delegado regional do Banco Central do Brasil.
41 Por fim, há decisões que parecem considerar suficiente o caput do art. 327 para tratar
como funcionários públicos os empregados de empresa estatal.42

Infelizmente, esse cuidado de indicar qual trecho do art. 327 do CP faz de alguém um
funcionário público nem sempre é observado pela jurisprudência: na prática, parece
prevalecer a tendência de supor que o art. 327 do CP é autoexplicativo, de insistir que o
conceito de funcionário público "do Direito Penal" é diverso dos conceitos análogos do
Direito Administrativo e mais abrangente que esses43 - como se tal afirmação
fornecesse, por si só, os contornos do primeiro - e de concluir, sem maiores delongas,
que tal ou qual pessoa é funcionário público.44 Assim, no CComp 2.806, o STJ
simplesmente pontuou que os empregados da Caixa Econômica Federal são funcionários
públicos, aludindo genericamente ao art. 327 do CP.45

Como dito,46 o conceito central do art. 327 do CP é o de função pública, a qual seria
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exercida, segundo o STJ pelo empregado de empresa privada prestadora de serviços à
polícia federal (recepcionista terceirizado).47 Contudo, o Dec. 2.271/1997, que "dispõe
sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional e dá outras providências", estabelece que "no âmbito da Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional poderão ser objeto de execução indireta
as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que
constituem área de competência legal do órgão ou entidade", e que "as atividades de
conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem,
recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e
instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta" (art. 1.o, caput e S 1.o).
Isso porque, como se sabe, um dos requisitos da terceirização de mão de obra na
Administração Pública é que se trate de uma função periférica, de mero apoio às
atividades finalísticas do órgão.48 Todavia, aceita essa premissa e admitida a
regularidade de determinada hipótese de terceirização, a afirmação de que o empregado
terceirizado exercia função pública se torna bastante discutível e praticamente deduz a
função pública do local de trabalho: é funcionário público todo aquele que trabalha em
repartição pública, ainda que suas atribuições se limitem a preparar e servir o
indefectível cafezinho. A máxima segundo a qual "estagiário de repartição ou empresa
pública é funcionário público", geralmente enunciada sem qualquer atenção às exatas
atividades desempenhadas pelo estagiário,49 talvez se deva a essa noção quase espacial
de funcionário público.

A dificuldade de se definir função pública não é resolvida pela invocação do velho
lugar-comum,50 segundo o qual função pública não se confunde com múnus público.
Essa distinção é mais aparente do que real e apenas permite que se legitime qualquer
decisão intuitiva: para afastar a incidência do art. 327 do CP, diz-se que se tratava de
mero múnus, e para aplicá-lo, declara-se haver autêntica função pública. No RHC 1.208
do STJ,51 o paciente era acusado de calúnia por um perito judicial, e se discutia a
legitimação ativa para a ação penal em questão.52 Nesse julgamento, manteve-se a
orientação do STF de considerar-se funcionário público o perito oficial, porque ele atua
no interesse da Justiça. No entanto, o STJ negou ao advogado dativo atuante em
processo criminal a qualidade de funcionário público,53 embora tal profissional
desempenhe (ao menos nos casos de réu pobre), uma atividade expressamente
cometida ao Estado pela Constituição da República,54 e sem a qual o processo penal
entraria em crise sempre que o réu permanecesse revel,55 razões pelas quais essa
atividade nos parece de evidente interesse da Justiça.56 Nesse último julgamento, o STJ
baseou-se em alguma medida na distinção entre função pública e múnus público; no
entanto, no RHC 1.208 supracitado, relatado pelo mesmo ministro, a distinção havia sido
reputada irrelevante para o Direito Penal. O antigo síndico do processo de falência57

também atuava no interesse da Justiça, e predominava o entendimento de que ele não
era funcionário público;58 o síndico era justamente um dos exemplos de Hungria do tal
múnus público.59 Em outro julgamento, no qual havia convênio entre o poder público e o
advogado privado que, remunerado pelo Estado, atuava em favor dos necessitados, o
STJ reconheceu a este a qualidade de funcionário público,60 afirmando que o convênio
transformava o advogado dativo, executante de um múnus, em advogado público, titular
de uma função. É difícil dizer se, para aquele tribunal, a existência de convênio
realmente era decisiva, ou se a superação do entendimento anteriormente adotado no
julgamento do RHC 1.208 foi simplesmente disfarçada de distinguishing. Nota-se ainda
que o próprio acórdão da APn 470/MG, em numerosas passagens, denomina múnus a
função pública dos funcionários condenados.61 Por fim, uma visão de conjunto das
conclusões alcançadas na doutrina e jurisprudência com a aplicação da dicotomia
"função versus múnus" prontamente revela seu pouco valor: segundo ela, o
recepcionista e o estagiário exercem função pública, mas o administrador da falência,
não.62

Como dito anteriormente, a 2.ª parte do S 1.o do art. 327 do CP segue estrutura diversa
da do caput; inclui algumas hipóteses bastante razoáveis, como a de empresa privada
responsável pela fiscalização do trânsito: não há dúvida de que o empregado de tal
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empresa que solicitar dinheiro para destruir a fotografia comprobatória da travessia do
sinal vermelho comete corrupção passiva.63 No entanto, da mesma forma como
"atividade paraestatal", a expressão "atividade típica da Administração Pública" é
ambígua. Tal como ocorre com o conceito de função pública, aqui o perigo é se
considerar funcionário público todo empregado terceirizado, o que oneraria o servente
que varre o chão da repartição com um discutível dever de fidelidade à Administração
Pública, sem qualquer contrapartida. O principal âmbito de aplicação do dispositivo é a
relevante questão prática dos médicos de clínicas e hospitais privados conveniados ao
Sistema Único de Saúde (SUS), que indevidamente exigem dinheiro dos pacientes: o STJ
havia decidido, antes da modificação do S 1.o do art. 327 do CP, que os médicos do SUS
não eram funcionários públicos,64 mas também havia decisões em sentido contrário,
baseadas naquela suposta noção autoexplicativa de funcionário público, "que não é a
mesma do Direito Administrativo" e por isso parece ser capaz de abranger qualquer
coisa.65 Após a alteração do S 1.o, algumas decisões se basearam expressamente nele.
66 As decisões anteriores à modificação do S 1.o do art. 327 do CP se pautavam no fato
de que a prestação da saúde é uma função do Estado. Mas esse argumento torna
praticamente ociosa a modificação operada pela Lei 9.983/2000 (que incluiu entre os
funcionários públicos aqueles que trabalham para empresa prestadora de serviço
contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública)
67 e implica considerar funcionário público o motorista de ônibus da empresa
concessionária do serviço público essencial de transporte coletivo (art. 30, V, da
CF/1988). Tal extensão pode conduzir a resultados insatisfatórios em relação ao
desacato, à desobediência ou à causa de aumento de pena dos crimes contra a honra
(art. 141, II, do CP).

A aplicação do S 1.o do art. 327 do CP aos crimes em espécie também é capaz de gerar
dúvidas. Se o empregado da empresa conveniada para fiscalização do trânsito se
apropria do computador portátil da empresa, ele comete apropriação de bem particular
no exercício de sua função, o que constituiria peculato (art. 312 do CP).68 No entanto, o
prejuízo daí decorrente sequer afeta a Administração Pública, pois obviamente não
integra o cálculo do equilíbrio econômico-financeiro do contrato celebrado entre a
administração e a prestadora de serviços nem atinge a confiança da população na
máquina estatal; de outra parte, o dever de fidelidade violado foi aquele, de cunho
privado, existente entre empregador e empregado, e não um dever especial do agente
em relação à Administração Pública.

A noção de prejuízo à Administração Pública também é usada, às vezes, como critério de
delimitação do conceito de funcionário público: em processo no qual atuamos, o
presidente de uma associação de pais e mestres foi condenado em primeira instância por
peculato, sob o argumento de que era funcionário público porque administrava verbas
públicas.69 No entanto, a ideia de prejuízo poderia servir unicamente como limitação ao
art. 327 do CP, e não como critério decisivo de sua interpretação. Do ponto de vista
literal, é certo que uma associação, tal como definida na lei civil (art. 53 e ss. do
CC/2002), não constitui "empresa prestadora de serviço" (art. 327, S 1.o, 2.ª parte, do
CP), pois associação e empresa são noções mutuamente exclusivas: esta tem fim
lucrativo, e a primeira, não.70 De toda forma, o critério do manuseio de dinheiro público
origina um raciocínio circular no crime de peculato: o sujeito é considerado funcionário
público porque gere dinheiro público, e comete peculato porque se apropria do dinheiro
público que geria na qualidade de funcionário. Com isso, toda a apropriação indébita de
dinheiro público se converte automaticamente em peculato.

A fim de contornar as dificuldades expostas, poder-se-ia buscar, entre os crimes que
têm como elementar a figura do funcionário público, algum que funcionasse como teste,
ou prova dos noves, desse conceito. Uma hipótese interessante seria o desacato:
funcionário público seria o sujeito suscetível de figurar como sujeito passivo desse delito.
No entanto, notáveis vozes defendem que o S 1.o do art. 327 do CP não se aplica aos
crimes em que o funcionário público é o ofendido.71 Muito embora o STF já tenha
repelido tal interpretação,72 o fato é que ela demonstra, em certa medida, que um
critério unitário tenderia a obscurecer as especificidades e a ratio legis de cada infração
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que pressupõe de alguma forma um funcionário público.

Assim, em que pese o otimismo de algum autor,73 os conceitos de cargo, emprego,
função, entidade paraestatal e atividade típica da Administração Pública permanecem
obscuros, daí decorrendo a falta de contornos seguros para o conceito de funcionário
público. Cremos que se impõe a urgente revisão do tema pela doutrina e jurisprudência,
com particular atenção a alguns cuidados. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que o
art. 327 do CP não é autoexplicativo, e que, com algumas poucas exceções (como a dos
membros dos poderes da República, como parlamentares e chefes do Poder Executivo),
a noção de função pública é tudo menos óbvia, o mesmo tanto se podendo dizer da
"atividade típica da Administração Pública". Um problema cuja existência não se
reconhece dificilmente recebe boa solução.74 Um excelente começo seria deixar de fingir
que a afirmação de que "função pública não se confunde com múnus público" resolve
alguma coisa e rever criticamente as conclusões atualmente fundamentadas nessa
distinção.75 Outra boa iniciativa seria apurar, em cada caso, quais as efetivas atribuições
do empregado terceirizado e do estagiário, antes de se afirmar sem mais que são
funcionários públicos.

Em segundo lugar, a grande variedade de situações em que se discute a aplicação do
art. 327 do CP sugere a necessidade de se distinguirem algumas questões, sob pena de
se sobrecarregar o conceito de funcionário público. Normalmente, interessa ao réu
restringir esse conceito, para arguir a atipicidade do fato ou afastar uma causa de
aumento de pena; às vezes, porém, convém-lhe ampliá-lo, como no caso da imputação
do crime de desobediência, o qual, segundo a jurisprudência dominante, não se verifica
quando a ordem desatendida era inerente às funções do funcionário público.76 Do ponto
de vista processual, o réu pode invocar para si a qualidade de funcionário público para
exigir a aplicação do art. 514 do CPP, e discutir a condição de funcionário público da
vítima em razão do já referido problema da legitimidade ativa para a propositura da ação
penal.77 Por fim, a qualidade de funcionário público federal pode ser determinante da
competência da Justiça Federal.78

Como dito, convém separar os problemas. Essa última questão - da competência - talvez
pudesse ser resolvida sem necessidade de qualificação do agente como funcionário
público. No HC 47.364, julgado pelo STJ e já referido acima,79 é duvidoso que a
afirmação da qualidade de funcionário público do agente fosse indispensável para o
reconhecimento de que o crime imputado foi cometido, em tese, "em detrimento de
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas" (art. 109, IV, da CF/1988), uma vez que o verbete n. 254 da súmula de
jurisprudência do TRF punha uma condição suficiente, mas não necessária, para a
determinação da competência da Justiça Federal, e que os crimes imputados não eram
funcionais.

Curiosamente, em um tema em que a separação dos problemas é mais discutível, a
jurisprudência tem-na feito sem peias, ao criar exceções à aplicação do art. 514 do CPP.
Assim, a notificação do denunciado para responder antes do recebimento da denúncia à
acusação por crime funcional, prevista naquele artigo, seria dispensável quando a
denúncia fosse precedida de inquérito policial,80 ou quando houvesse a imputação
conjunta de crimes comuns81 (isto é, não funcionais).

Mas também no campo material é possível separarem-se aspectos diversos da questão.
A maior parte dos crimes que de alguma forma referem a funcionário público - como
sujeito ativo (exemplo: peculato), passivo (exemplo: desacato) ou em outra posição
(exemplo: corrupção ativa) - exige uma relação entre o fato e as funções do funcionário
público; do contrário, toda apropriação indébita cometida por funcionário público seria
peculato, e toda injúria a funcionário público seria qualificada (art. 140 c/c art. 141, II,
do CP). Pois bem: essa indagação sobre o exercício de função pública pelo sujeito,
voltada a determinar se ele é funcionário público, deve ser feita separadamente, e
segundo critérios geralmente diversos, da indagação concernente à relação entre o fato
e as funções do agente. Além disso, essa última investigação teria de seguir diretrizes
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próprias para cada tipo de delito. Cremos que tal separação tenderia a proporcionar
soluções mais satisfatórias para alguns dos exemplos expostos ao longo do texto:

(1) o empregado da empresa que celebrou convênio com os órgãos de trânsito para
manter os radares fixos de controle de velocidade ("pardais"), é funcionário público, por
força do art. 327, S 1.o, segunda parte, do CP mas a subtração de um bem dessa
mesma empresa não ocorre "valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade
de funcionário [público]", razão pela qual não deve ser considerada peculato: a
qualidade de que o sujeito abusa é de empregado da empresa, e não de longa manus da
Administração Pública. Já a solicitação por esse mesmo funcionário de alguma vantagem
para eliminar uma fotografia comprobatória do excesso de velocidade de um motorista
constituiria corrupção ativa.

(2) o empregado da Caixa Econômica Federal é sempre funcionário público, e quando
desvia dinheiro no exercício da função, comete peculato. No entanto, se um cliente do
banco o insulta em razão de sua recusa em receber o pagamento de dívida vencida
estampada em boleto de outro banco,82 tal injúria não é praticada "contra funcionário
público, em razão de suas funções", uma vez que a qualidade de empregado de banco
oficial é irrelevante no caso. Com isso se evita que o empregado da Caixa Econômica
Federal, do Banco do Brasil ou de outro banco estatal recebam proteção penal mais
intensa do que os bancários em geral. Tal solução parece-nos mais convincente do que a
aplicação do S 1.o do art. 327 do CP apenas para o sujeito ativo, aplicação esta que cria
problemas quanto ao crime de corrupção ativa (em que o funcionário público não é
agente, mas simples destinatário da oferta ilícita).

Essa desvinculação da interpretação do art. 327 do CP e dos tipos penais que de alguma
forma aludem a funcionário público já vem sendo feita para alguns dispositivos
incriminadores que mencionam unicamente o cargo, como é o caso dos arts. 312, caput
(peculato), 323 (abandono de função) e 325 (violação de sigilo funcional), todos do CP.
De fato, se a palavra cargo fosse interpretada nesses dispositivos da mesma forma como
o é na exegese do art. 327 do CP,83 seria forçoso concluir que o empregado público, ou
aquele que exerce função sem ocupar cargo (no sentido do art. 327 do CP), não comete
violação de sigilo funcional nem peculato; no entanto, não têm faltado condenações por
peculato de empregados de empresas públicas.84 Isso somente é possível porque o
termo cargo, no art. 312, vem sendo interpretado diversamente da mesma palavra no
art. 327do CP.85

Sem dúvida, conservam-se várias dificuldades, como definir se o recepcionista da Polícia
Federal é funcionário público, e, em caso positivo, se ele pode ser vítima de desacato.
De toda forma, cremos que a compreensão desses problemas aumenta se eles forem
desvinculados e enfrentados cada um a seu tempo e modo.
5. Corrupção e ATO de ofício

Dos aspectos centrais dos crimes de corrupção ativa e passiva, o que mais exigiu a
atenção do STF no julgamento da APn 470/MG foi a relação entre a vantagem indevida e
o ato de ofício, à qual se dedica o presente tópico.
5.1 Corrupção passiva e ato de ofício potencial

Como já observado,86 a lei brasileira divide a corrupção em ativa e passiva, ainda que
cominando as ambas a mesma pena.87 Em todo o resto, porém, o STF parece tratar as
duas figuras delituosas como verso e reverso da mesma moeda; em especial, transporta
para o crime de corrupção passiva, que não a prevê, a exigência legal contida no art.
333 do CP de que a vantagem indevida guarde relação com algum ato de ofício do
funcionário público corrompido.88 Tal orientação, que aproxima os arts. 317 e 333 do CP
ao exigir para os dois - e não apenas para o segundo, tal como sugere o texto legal -
que a vantagem indevida prometida, solicitada etc. se relacione a algum ato de ofício do
funcionário público, foi firmada no julgamento da APn 307/DF (caso Collor),89
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reiteradamente mencionado no acórdão da APn 470/MG, e constitui um dos pontos mais
obscuros este último.

Tal obscuridade é denotada pelos desencontros dos ministros em relação aos votos uns
dos outros. O relator, e vários outros ministros, enfaticamente se propuseram a manter
a orientação firmada no julgamento da APn 307/DF, e exigiram, para o reconhecimento
do crime de corrupção passiva, que a vantagem solicitada ou recebida se relacionasse
com a possível prática ou omissão de algum ato de ofício pelo funcionário corrupto ou
corrompido. No entanto, não exigiam que o ato de ofício efetivamente fosse omitido ou
praticado, conforme o caso, bastando-se com a perspectiva dessa prática ou omissão de
ato de ofício.90 Boas sínteses dessa orientação foram oferecidas pelo Min. Mendes e pelo
Min. Fux, respectivamente: "é indispensável ato de ofício em potencial para configuração
do crime de corrupção passiva, apesar de não ser necessária sua efetiva prática pelo
corrupto";91 "o ato de ofício funciona como elemento atrativo ou justificador da
vantagem indevida, mas jamais pressuposto para a configuração da conduta típica de
corrupção".92

Os Ministros Lewandowski e Toffoli, no entanto, supuseram - ao nosso ver, erradamente
93 - que seus colegas, afastando-se da orientação precedentemente firmada na APn
307/DF, dispensavam essa referência ao ato de ofício em potencial.94 Os demais
ministros, por sua vez, repeliram a afirmação de que se distanciavam da orientação
firmada na APn 307/DF, insistindo que exigiam, sim, o ato de ofício em potencial.95

Essa aparente divergência tem duas causas visíveis. A primeira é a imprecisão com que
a exigência do ato de ofício potencial foi expressa ao longo dos votos. A advertência, em
si correta, de que a efetiva prática do ato de ofício que motivava a solicitação ou
recebimento da vantagem96 era desnecessária,97 foi feita em algumas passagens de
forma ambígua, permitindo a interpretação de que nem sequer o ato de ofício potencial
seria necessário para a corrupção passiva.98 Assim, a frase da min. Weber "a indicação
do ato de ofício não integra o tipo legal da corrupção passiva",99 frase esta que tanto
pode se referir à literalidade do art. 317 do CP - que efetivamente não alude ao ato de
ofício, o que é feito unicamente no art. 333 do CP, conforme destacado no princípio
deste tópico - como à efetiva prática ou omissão do ato de ofício; igualmente dúbios são
alguns trechos do voto do Min. Fux: "como já exaustivamente demonstrado, a prática de
algum ato de ofício em razão da vantagem recebida não é necessária para a
caracterização do delito. Basta que a causa da vantagem seja a titularidade de função
pública";100 "conclui-se, assim, que o 15.o denunciado (…) recebeu vantagem indevida
em razão das funções exercidas na Presidência da Câmara dos Deputados".101 O próprio
Min. Lewandowski, em passagem de seu voto, pareceu exigir a efetiva prática do ato de
ofício visado pela corrupção para que o crime ocorra:102 "uma questão recorrente que
surge no debate desse tema é se a corrupção passiva exige ou não, para a sua
caracterização, a prática de um ato de ofício pelo funcionário público, como
contraprestação da vantagem indevida, solicitada ou recebida. A doutrina mais
abalizada, contudo, ressalta que é preciso que o agente pratique, retarde ou omita um
ato de ofício relacionado com a vantagem indevida".

Confrontados os diversos votos, e as passagens conflitantes dentro de um mesmo voto,
é possível concluir que todos os ministros mantiveram-se na mesma posição
intermediária de exigir a relação entre a propina e um ato de ofício, mas dispensar a
efetiva realização desse ato.103 Todavia, como visto, alguns dos votos são bastante
confusos a respeito.

A segunda causa dessa polêmica, em que votos convergentes foram tidos como
conflitantes por alguns ministros, é o problema da determinação do ato de ofício
mercadejado. Em outras palavras: o quão certo e delimitado precisa ser o ato de ofício
cogitado pelo corruptor ou pelo corrompido (ou por ambos) para que se reconheçam os
crimes dos arts. 317 ou 333 do CP? De certa forma, cremos que esse foi o verdadeiro
ponto de divergência entre os ministros, e que acabou obscurecido pela falta de precisão
dos votos. Tal assunto - a determinação do ato de ofício - será abordado no item 5.3

Algumas considerações sobre os crimes de corrupção
ativa e passiva. A propósito do julgamento do "Mensalão"

(APn 470/MG do STF)

Página 9



Antes, porém, é conveniente investigar-se o conceito mesmo de ato de ofício.
5.2 Conceito de ato de ofício

Uma vez que os crimes dos arts. 333 e 317 do CP - aquele por expressa dicção legal, e
este pela interpretação do STF firmada no julgamento da APn 307/DF e mantido no da
APn 470/MG - se relacionam a um ato de ofício, a exegese desses dispositivos passa
pela fixação do conceito deste.

Em relação a esse conceito, a questão mais relevante no julgamento da APn 470/ MG
era se a mercancia, pelos congressistas, de seus votos em relação a projetos de lei e de
emenda constitucional, e, mais especialmente, se a venda de apoio aos projetos de
interesse do governo constituía corrupção passiva.104

Neste ponto, o acórdão da APn 470/MG reúne considerações de ordens e qualidades
bastante díspares. O min. Mendes, em mais de um ponto, transcreve a lição de Paulo
José da Costa Júnior, em trecho que principia com a frase "a expressão ato funcional não
é empregada no sentido técnico de ato administrativo".105 Tal afirmação talvez seja
correta, mas diz muito pouco sobre o que é ato de ofício;106 o mesmo sucede com o
esclarecimento do Min. Britto de que ato de ofício, para os crimes de corrupção, não é
apenas o ato que o agente público pode praticar de ofício, isto é, sem provocação.107

Uma vez mais, advertimos para a insuficiência de definições mínimas e negativas (que
dizem que A é mais amplo que B, ou que A não é idêntico a B). Mas a consideração
verdadeiramente problemática veio do relator, Min. Barbosa, o qual, baseando-se em
excerto de Cirino dos Santos,108 afirmou: "assim, como elemento normativo do tipo, o
‘ato de ofício' deve ser representado no sentido comum, como o representam os leigos,
e não em sentido técnico-jurídico".109 Sucede que o trecho transcrito da obra de Cirino
dos Santos se refere ao problema do objeto do dolo (ou seja, para o problema do grau
de conhecimento e compreensão que o agente deve possuir para que se possa dizer que
ele praticou, omitiu, comercializou etc. ato de ofício) e não à interpretação dos
elementos normativos. A tradicional fórmula de Mezger, segundo a qual a compreensão
exigida do agente para que se possa afirmar o dolo em relação aos elementos
normativos do tipo, é apenas aquela "valoração paralela na esfera do profano",110 e a
advertência de Beling de que a exigência da compreensão exata, por parte do agente,
desses elementos normativos, faria com que apenas juristas pudessem cometer crimes,
111 nada dizem sobre o modo como o juiz deve interpretar os elementos normativos do
tipo penal. Pelo contrário: a pesquisa de critérios específicos para a afirmação do dolo
frente aos elementos normativos do tipo pressupõe justamente que o juiz possa (ou
deva) interpretá-los de forma diversa do leigo, pois se todo elemento normativo devesse
ser compreendido no sentido comum das palavras, como parece supor o Ministro
Relator, o problema da determinação do dolo em relação a tais elementos sequer
existiria: a fixação do tipo objetivo automaticamente delimitaria o tipo subjetivo em
todas suas nuanças. Felizmente, essa afirmação equivocada sobre os elementos
normativos do tipo permanece isolada nas oito mil e tantas páginas que compõem o
acórdão e, com um pouco de sorte, não fará escola.

Além dessas definições mínimas e negativas, segundo as quais o ato de ofício não é
algo, ou não se confunde com algo, e do mau uso das considerações de Cirino dos
Santos, o acórdão contém algumas indicações do que seria ato de ofício, para efeitos dos
arts. 317 e 333 do CP. Na mesma linha da interpretação pelo sentido vulgar da
linguagem, o min. Britto propõe que "à expressão legal ‘ato de ofício' deve corresponder
o sentido coloquial de ‘ato do ofício' a cargo do agente público corrompido",112 muito
embora seja discutível que no plano coloquial da comunicação sequer exista a expressão
"ato de ofício". A maior parte das definições propostas associa o ato de ofício à esfera de
atribuições do funcionário: assim, para o Min. Celso de Mello, o ato de ofício "deve
obrigatoriamente incluir-se no complexo de suas [do funcionário] atribuições funcionais"
113 ou estar "inscrito em sua esfera de atribuições funcionais".114-115

Essas definições têm o duplo defeito de supor esperadamente que, para cada cargo,
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emprego ou função pública, o feixe de atos a eles inerentes seja bem delimitado, e de
deixar impunes as aceitações e promessas de vantagens voltadas à prática de atos
materiais ao alcance do sujeito, mas que não compõem exatamente suas atribuições.
Pense-se no serventuário da justiça lotado no cartório da vara que aceita propina para
alterar a ordem de armazenamento dos autos dos processos conclusos para sentença no
gabinete do juiz, sabendo que essa ordem corresponde à ordem em que os processos
serão julgados.116 Uma vez que essa ordenação não é atribuição do funcionário corrupto,
esse fato haveria de permanecer impune.

Mas o mesmo acórdão da APn 470/MG contém outras definições que parecem
contentar-se com a simples proximidade entre o ato de ofício praticado (ou omitido) e as
funções do agente. Assim, a definição de Rui Stoco, transcrita pelo Min. Celso de Mello:
"o ato a que visa a corrupção praticada não deve necessariamente constituir uma
violação do dever de ofício (…). Deve, todavia, o ato ser da competência do agente ou
estar relacionado com o exercício de sua função".117 Já o rel. Min. Joaquim Barbosa,
citando o voto do Min. Ilmar Galvão na APn 307/DF, considerou que basta que o "ato
subornado caiba no âmbito dos poderes de fato inerentes ao exercício do cargo do
agente"; um pouco adiante, transcreve excerto do voto do Min. Celso de Mello na
mesma APn 307/DF de difícil classificação: "constitui elemento indispensável [para o
crime de corrupção passiva] (…) a existência de um vínculo que associe o fato atribuído
ao agente estatal (solicitação, recebimento ou aceitação de promessa de vantagem
indevida) com a perspectiva da prática (ou abstenção) de um ato de ofício vinculado ao
âmbito das funções inerentes ao cargo desse mesmo servidor público".118 Confessamos
nossa dificuldade em discernir se o circunlóquio "ato de ofício vinculado ao âmbito das
funções inerentes ao cargo desse mesmo servidor público" efetivamente exige que o ato
componha o feixe de atribuições do agente ou não; essa mesma perplexidade se
apresenta diante da frase "ato relacionado àqueles que compõem o pertinente ao âmbito
das funções inerentes ao cargo"119 formulada pelo Min. Celso de Mello no acórdão da
APn 470/MG. De toda forma, o mesmo Min. Britto, em outra parte de seu voto, endossa
a opinião de Cezar Roberto Bitencourt, segundo a qual, "para a configuração do crime de
corrupção ativa exige-se que o ato cuja ação ou omissão é pretendida esteja
compreendido nas específicas atribuições funcionais do servidor público visado".120

Como se vê, as definições fornecidas não são muito alentadoras, e os Min. Britto e Celso
de Mello não conseguem deixar claro se o ato de ofício tem de estar compreendido nas
atribuições do funcionário público ou se basta um vínculo mais tênue. Em particular,
seguimos sem saber como o STF, em sua composição atual, enfrentaria o caso do
serventuário que ordena e acomoda os autos judiciais conforme os lances dos litigantes.
De toda forma, no caso específico do mensalão, deve-se ao min. Britto uma solução
admiravelmente engenhosa para relacionar o "apoio parlamentar" dos deputados
corrompidos ao elemento do tipo "ato de ofício": oferecer dinheiro em troca do apoio dos
deputados da oposição, os corruptores procuravam garantir a omissão de quaisquer atos
de impugnação dos projetos de lei de interesse do governo.121

Por fim, não há dúvida alguma de que o voto de projetos de lei e de emendas à
Constituição Federal, bem como o debate desses projetos, constitui ato de ofício do
parlamentar; no dizer do Min. Celso de Mello, "o exercício do voto, pelos membros do
Congresso Nacional, talvez represente o mais expressivo dos momentos em que se
desenvolve a prática do ofício parlamentar";122 "a votação parlamentar traduz, de modo
expressivo, exemplo conspícuo e clássico de ato de ofício por excelência".123

5.3 Determinação do ato de ofício potencial

Conforme visto nos tópicos anteriores, a corrupção ativa e a passiva, segundo a
interpretação do STF, exigem a relação entre a vantagem indevida solicitada, prometida
etc. e algum ato de ofício; além disso, o voto e apoio do parlamentar aos projetos de
interesse do governo constituem atos ou omissão de atos de ofício. Falta precisar,
contudo, qual o grau de determinação que o ato de ofício a praticar ou omitir deve
possuir no momento de sua mercantilização.
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Como adiantado, deve-se em parte a esse tema a divergência dos ministros acerca da
compatibilidade do decidido na APn 470/MG com aquele entendimento firmado na APn
307/DF (segundo o qual o crime de corrupção passiva também exigia relação com algum
ato de ofício); talvez seja mesmo possível dizer que essa foi a verdadeira divergência
entre os Ministros Lewandowski e Toffoli e os demais. Isso porque imputar-se a alguém
a oferta de dinheiro a um parlamentar para que este genericamente "apoie os projetos
de interesse do governo" é bem diferente de imputar-se a oferta de dinheiro para que o
parlamentar vote em determinado sentido em uma certa votação.124

Também aqui alguns votos não primaram pela exatidão. O Min. Fux, abordando
diretamente a questão em análise, estatuiu que "não é necessário que o ato de ofício
pretendido seja, desde logo, certo, preciso e determinado",125 mas adiante considerou
que "é indispensável, para caracterizar a corrupção passiva, que o agente público, ao
receber a vantagem indevida, saiba para que ele está recebendo (para praticar certo e
específico ato de ofício)".126 O Min. Britto foi mais consistente, transcrevendo trecho de
Regis Prado segundo o qual "não é necessário que no momento em que o funcionário
solicita ou recebe a vantagem o ato próprio de suas funções esteja individualizado em
todas as suas características. Basta apenas que se possa deduzir com clareza qual a
classe de atos em troca dos quais se solicita ou se recebe a vantagem indevida - isto é,
a natureza do ato objeto da corrupção".127

Essa mesma passagem de Regis Prado foi transcrita pelo Min. Toffoli como portadora do
mesmo sentido da exposição de Nucci.128 No entanto, verifica-se que este último autor é
muito mais flexível em relação à exigência da relação da vantagem indevida com um ato
de ofício, conforme os excertos transcritos no voto do próprio Min. Toffoli: "a pessoa que
fornece a vantagem indevida pode estar preparando o funcionário para que, um dia, dele
necessitando, solicite, algo, mas nada pretenda no momento da entrega do mimo. (…).
[Uma oferta nessas condições constitui] corrupção passiva do mesmo modo, pois fere a
moralidade administrativa".129-130

Assim, bem vistas as coisas, a divergência entre os ministros não se devia tanto à
questão necessidade de que a vantagem se relacionasse a um futuro ato (ou omissão de
ato) de ofício, mas sim ao problema da delimitação desse ato no momento da prática do
crime (ou seja, da oferta ou aceitação da propina).131 A orientação de Guilherme de
Souza Nucci praticamente anula a exigência de vinculação da vantagem indevida ao ato
de ofício potencial, uma vez que se contenta com um ato meramente eventual e
absolutamente indeterminado, que talvez jamais tenha o ensejo de ocorrer; no fundo,
retorna à dicção literal do art. 317 do CP, que exige que a vantagem se deva apenas à
função pública do servidor corrupto, sem referência explícita a algum ato de ofício. Já
Luiz Regis Prado, cuja opinião foi erroneamente identificada pelo Min. Toffoli com a de
Guilherme de Souza Nucci, consente com certa indeterminação do ato de ofício potencial
motivador da vantagem, mas não o dispensa por completo.

Assim, embora o Min. Toffoli (juntamente com o Min. Lewandowski), atribua aos demais
ministros o abandono da orientação firmada pelo STF na APn 307/DF - qual seja, de
exigir que a vantagem indevida se relacione a um ato de ofício potencial - o fato é que
foi ele próprio quem, ao invocar a referida opinião de Guilherme de Souza Nucci, mais se
distanciou daquela orientação.

Cremos que a completa (ou quase completa) dispensa da vinculação da vantagem a um
ato de ofício tende a criar atritos entre os arts. 333 e 317 do CP. Com efeito, tem-se
entendido que o pagamento de vantagem indevida, pelo particular, constitui participação
no crime de corrupção passiva, e só não é punido a tal título porque conta com
incriminação específica.132 Mas se isso for correto, então a referência a ato de ofício no
art. 333 do CP se torna inócua nos casos de corrupção bilateral, pois ela não aparece
expressa no art. 317 do CP. Em outras palavras: por mais que o Código Penal exija, na
corrupção ativa (art. 333 do CP), a relação entre a vantagem indevida e algum ato de
ofício, o particular que sucumbisse à solicitação feita pelo funcionário público em razão
de sua função, mas sem qualquer referência, implícita ou explícita, a algum ato de ofício,
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acabaria incorrendo em participação no crime de corrupção passiva, sofrendo as mesmas
penas. Assim, julgamos que a tendência do STF de identificar os requisitos típicos dos
arts. 317 e 333 do CP é correta, e a única forma de fazê-lo é acrescentar ao art. 317 do
CP as exigências adicionais do art. 333 do CP, pois o caminho contrário - supressão das
exigências abundantes do art. 333 do CP - obviamente violaria o princípio da legalidade.

De toda forma, alguma vaguidade quanto ao ato de ofício potencial, no momento da
ação típica de corrupção - seja ela ativa, passiva ou bilateral - é inevitável, e a exigência
de uma precisão absoluta do ato de ofício posto à venda implicaria ou a inutilidade da
previsão legal, ou (o que consideramos mais provável) a infestação de presunções e
ficções na jurisprudência. Se um empresário ajusta com um juiz trabalhista de sua
cidade o pagamento mensal de propina para que este "alivie" no julgamento das
inúmeras ações trabalhistas por ele sofridas, é impossível associar cada pagamento a
certo ato de ofício: no exemplo dado, se o empresário deixa a critério do juiz corrupto a
seleção dos casos que permitam o favorecimento - uma vez que o êxito do empresário
em todas as reclamatórias trabalhistas julgadas pelo mesmo magistrado inevitavelmente
despertaria suspeitas - nem ele próprio será capaz de dizer quais foram as sentenças
que comprou, e quais foram as sentenças favoráveis que apenas exprimiram o sincero
entendimento do juiz. Assim, se se exigisse, para o reconhecimento do crime de
corrupção, uma correlação estreita entre cada pagamento e cada ato de ofício
comercializado, justamente os casos mais graves de simbiose entre o público e o privado
não seriam puníveis como corrupção. Como os tribunais dificilmente consentiriam com
esse resultado, a consequência previsível de tal entendimento seria o fingimento de que
as provas do processo permitiriam associar as vantagens a certos e específicos atos de
ofício, perfeitamente identificados já no momento da oferta ou promessa delas.

Por tais razões, é preciso transigir com alguma indeterminação do ato de ofício
mercanciado, com o cuidado de não aniquilar a própria exigência desse elemento dos
tipos de corrupção ativa e passiva. Cremos que a "compra de votos e de apoio
parlamentar para os projetos de interesse do governo" tem um grau aceitável de
determinação para a incidência dos arts. 317 e 333 do CP.133

6. Considerações finais

A interpretação feita pelo STF dos arts. 317 e 333 do CP no julgamento da APn 470/MG
levou a resultados corretos. No entanto, se a qualificação dos agentes considerados
corruptos como funcionários públicos foi simples e imediata, tal facilidade não deve iludir
os problemas por trás do art. 327 do CP. Da mesma maneira, a conclusão inobjetável de
que os votos e o "apoio parlamentar" constituem atos de ofício razoavelmente
determinados não deve obscurecer as incertezas do conceito desses atos. Por fim, e
mais importante, concluímos que o STF não se afastou da orientação firmada na APn
307/DF, de se exigir, para os crimes de corrupção ativa e passiva, a relação da
vantagem indevida a um ato de ofício potencial, e que as divergências se referem ao
grau de concretização que esse ato deve possuir quando de sua comercialização. Quanto
a esse ponto, embora seja necessário transigir com alguma indeterminação, ela não
pode ser tão intensa a ponto de anular esse requisito do tipo.
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acesso em: 03.12.2013 e big monthly allowance no New York Times
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5 Embora haja, no processo, outras acusações de corrupção ativa e passiva sem relação
direta com a compra de votos, cf. item 2 abaixo.

6 Essa imputação foi descrita no item III.1 da denúncia e por esse número é identificada
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7 Imputação descrita no item III.3 da denúncia. Também a apropriação desses valores
consistiria, segundo o acórdão, peculato; vide, no entanto, os comentários de Augusto
Assis neste volume.

8 Item VI da denúncia.

9 Sobre o tema: Fragoso, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: parte especial. 4. ed.
Rio de Janeiro: Forense, 1984. vol. 2, n. 1088, p. 418.

10 V. item 5 adiante.

11 A começar pela ementa (p. 11-12).

12 A valoração probatória realizada no acórdão não merecerá maior consideração aqui,
exceto quanto ao fato de que a palavra álibi ("em outro lugar" em latim) foi empregada
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inclusive pela repercussão dos precedentes da Corte nas demais esferas do Poder
Judiciário" (p. 4361).

14 Tal cisão é político-criminalmente necessária para que se possam punir não apenas a
corrupção bilateral (ou seja, aquela em que tanto o particular como o funcionário estão
implicados), como também a oferta e a solicitação de vantagem recusadas,
respectivamente, pelo funcionário e pelo extraneus; tal resultado dificilmente se atingiria
com a incriminação simultânea da corrupção ativa e passiva em uma fórmula unitária.
Nesse sentido, Smanio, Gianpaolo Poggio. Análise da decisão da APn 470/MG pelo STF
referente aos crimes contra a Administração Pública - Corrupção passiva e ativa -
Elementos do tipo penal. Revista dos Tribunais. vol. 933. p. 195. São Paulo: Ed. RT, jul.
2013, com referências. V., sobre a questão, Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de
direito penal. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. vol. 5, p. 84, com referências.

15 Vigorosamente nesse sentido, já Hungria, Nélson. Comentários ao Código Penal. 2.
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959. vol. IX, n. 156, p. 402, nota 53.
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16 Segundo divulgado na página do Banco do Brasil na internet, a União detinha, em
junho de 2013, 58,3 das ações do banco
[www.bb.com.br/portalbb/page3,136,3595,0,0,1,8.
bb?codigoMenu=204 codigoNoticia=11380 codigoRet=1251 bread=5]. Acesso em:
31.10.2013.

17 Ilustrativos dessa afirmação, extremamente frequente na doutrina, Hungria, Nélson.
Op. cit. na nota 15, vol. IX, n. 156, p. 401; Bento de Faria, Antonio. Código Penal
(comentado). 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 1959. vol. 7, n. 262, p. 125; Pierangeli,
José Henrique. Manual de direito penal brasileiro. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2007. n.
48.1, p. 798.

18 Comparem-se o título que precede o art. 156 da Constituição de 1937 (Dos
funcionários públicos) e a denominação da Seção II do Capítulo VII do Título III da
Constituição vigente (Dos servidores públicos civis, rebatizada para "Dos servidores
públicos" pela EC 19/1998, conhecida como Emenda da Reforma Administrativa ou
"emendão"). Vejam-se ainda as observações de Prado, Luiz Regis. Curso de direito penal
brasileiro. 9. ed. São Paulo: Ed. RT, 2013. vol. 3, p. 653.

19 Razão pela qual será, no mais das vezes, omitida no texto a partir deste ponto.

20 Essa nossa opinião provavelmente não conta com muitos adeptos. Rui Stoco e
Tatiana de O. Stoco tacham a terminologia do "vetusto e desatualizado" Código Penal de
"antiga e incorreta" (em Franco, Alberto; Stoco, Rui (orgs.). Código Penal e sua
interpretação. 8. ed. São Paulo: Ed. RT, 2007. p. 1467, art. 317). O projeto de Código
Penal em tramitação no Senado Federal (PLS 236/2012) não apenas substitui a
expressão "funcionário público" por "servidor público" como ainda suprime a ressalva de
que a definição contida no Projeto (art. 282) é específica do Direito Penal. Já a vigente
Lei de Licitações praticamente repete o art. 327 do CP, mas para definir o "servidor
público" (art. 84). No entanto, seguimos crendo que utilizar denominações distintas para
conceitos diversos não é vetusto, desatualizado e muito menos incorreto.

21 V., por exemplo, Prado, Luiz Regis. Op. cit. na nota 18, p. 653; Nucci, Guilherme de
Souza. Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: Ed. RT, 2013. p. 1203, art. 327,
nota 209; Jesus, Damásio Evangelista de. Direito penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva,
2003. vol. 4, p. 118; Bitencourt, Cezar Roberto. Op. cit. na nota 14, p. 152; Delmanto,
Celso et al. Código Penal comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 928, art. 327;
Costa Jr., Paulo José; Costa, Fernando José da. Código Penal comentado. 10. ed. São
Paulo: Saraiva, 2011. p. 1124.

22 Este último dispositivo contém grave imperfeição, que é omitir os dirigentes de
autarquias (Prado, Luiz Regis. Op. cit. na nota 18, p. 660; Feliciano, Guilherme
Guimarães. Crimes contra a Administração - Atualização e reforma penal - Por uma
atualização forma e substancial do capítulo dos crimes contra a Administração Pública.
In: Franco, Alberto Silva; Nucci, Guilherme de Souza (orgs.). Doutrinas Essenciais de
Direito Penal. vol. 6. p. 301. São Paulo: Ed. RT, 2010, publicado originalmente na
Revista Brasileira de Ciências Criminais. vol. 32. p. 55. São Paulo: Ed. RT, out.-dez.
2000).

23 Contra a imagem tranquila oferecida por alguns manuais e Códigos comentados,
valem ainda hoje as considerações de Heleno Cláudio Fragoso: "O conceito de
funcionário público para os efeitos penais oferece dificuldades que a doutrina e a
jurisprudência, entre nós, não têm enfrentado como seria necessário, havendo
comumente interpretação superficial, incorreta e apressada de nossa lei". (
Jurisprudência criminal. 3. ed. São Paulo: Bushatsky, 1979. vol. 2, n. 250, p. 537).
Veja-se, porém, a nota 73 adiante. Feliciano, por sua vez, crê que o art. 327 do CP, em
lugar de "coibir a polêmica judicial, acabou por fomentá-la" (op. cit. na nota 22, p. 292).
Por fim, Casolato advertiu que "a expressão ‘funcionário público' não é, decididamente,
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daquelas cuja conceituação venha despida de divergências" (A doutrina, a jurisprudência
e o art. 327, do Código Penal. In: Franco, Alberto Silva; Nucci, Guilherme de Souza
(orgs.). Doutrinas Essenciais de Direito Penal. vol. 6. p. 416. São Paulo: Ed. RT, 2010
(publicado originalmente na Revista Brasileira de Ciências Criminais. vol. 22. p. 89. São
Paulo: Ed. RT, abr.-jun. 1998).

24 Designação genérica das espécies empresa pública e sociedade de economia mista
(v. nota 26 abaixo).

25 E foi vigorosamente impugnada por Fragoso, Heleno Cláudio. op. cit. na nota 23, n.
250, p. 537, entre outros.

26 Cf. art. 5.o, II e III, do Dec.-lei 200/1967.

27 Art. 39 da CF/1988. Esse dispositivo foi alterado pela EC 19/1998, mas o STF
suspendeu cautelarmente a modificação (ADIn 2.135/DF, ainda em tramitação).

28 Não apenas não foram desvinculados como obtiveram, nas hipóteses do art. 19 do
ADCT, estabilidade no serviço público.

29 Sobre o problema do âmbito de aplicação do regime de emprego na Administração
Pública, veja-se Bandeira de Mello, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 30.
ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 263, item VI/18.

30 Em sentido contrário, reconhecendo-as apenas quanto à função pública, o acórdão
proferido pelo STJ no RHC 1.208 (6.ª T., j. 18.06.1991, rel. Min. Luiz Vicente
Cernicchiaro).

31 V. referências na nota 21.

32 Concordamos com Nélson Hungria (op. cit. na nota 15, n. 156, p. 400), Heleno
Cláudio Fragoso (op. cit. na nota 9, n. 1051, p. 385, ), Luiz Regis Prado (op. cit. na nota
18, p. 653), Paulo José Costa Jr. e Fernando José da Costa (op. cit. na nota 21, p.
1123), e José Henrique Pierangeli (op. cit. na nota 17, n. 48.1, p. 1000), entre outros,
na avaliação de que o conceito central do art. 327 do CP é a função pública; em nossa
opinião, o cargo e o emprego são simplesmente considerados, ex vi legis, postos de
exercício de uma tal função. Em outras palavras, cremos que a melhor interpretação do
Código Penal é de que todo aquele que ocupa cargo ou emprego público
necessariamente exerce função pública (dispensada ou mesmo vedada qualquer
avaliação das exatas atribuições do cargo ou emprego), sem prejuízo da existência das
funções públicas que não correspondem a cargo ou emprego. Em sentido próximo,
Fragoso, Heleno Cláudio. Op. cit. na nota 23, n. 250, p. 538.

33 Entre vários outros, vejam-se Bitencourt, Cezar Roberto. Op. cit. na nota 14, p. 153,
e Pierangeli, José Henrique. Op. cit. na nota 17, p. 800.

34 Consenso, aliás, que mais se aproxima da simples repetição do rol oferecido há mais
de meio século por Nélson Hungria (cf. nota 85 adiante), com um ou outro acréscimo:
comparem-se Mirabete, Julio Fabbrini; Fabbrini, Renato N. Código Penal interpretado. 7.
ed. São Paulo: Atlas, 2011. n. 327.1, p. 1846, e Nucci, Guilherme de Souza. Op. cit. na
nota 21, art. 327, p. 1203, nota 210, os quais coincidem inclusive na menção de figuras
inusitadas, como o inspetor de quarteirão.

35 Variedade esta talvez se tenha acentuado com o fenômeno das "parcerias", pelas
quais os particulares e entidades privadas colaboram com o Poder Público em regime de
franquia, convênio, terceirização de mão-de-obra etc. Vejam-se adiante as observações
sobre o S 1.o do art. 327 do CP. Sobre o tema em geral, é muito proveitosa a obra de Di
Pietro, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. 9. ed. São Paulo: Atlas,
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2012.

36 6.ª T., j. 21.02.2002, rel. Min. Vicente Leal.

37 HC 79.823, 1.ª T., j. 28.03.2000, rel. Min. Moreira Alves. Esse acórdão é citado no
voto da Min. Cármen Lúcia na APn 470/MG (p. 1823).

38 Sobre a diversidade de sentidos com que a expressão "entidade paraestatal" vem
sendo empregada, consulte-se Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 26.
ed. São Paulo: Atlas, 2013. n. 11.1, p. 551. Especificamente em relação ao art. 327, S
1.o, do CP, Casolato, Roberto Wagner Battochio. Op. cit. na nota 23, p. 421. Negando
aos empregados das empresas estatais a qualidade de funcionário público, os acórdãos
publicados na RT 591/321 e RJTJSP 76/299 (cf. Franco, Alberto; Stoco, Rui (orgs.). Op.
cit. na nota 20, CD-ROM de jurisprudência, art. 327, item 15.06) - o que importa dizer
que tais precedentes tomaram a expressão "entidade paraestatal" em sentido mais
estrito e excludente das figuras típicas da Administração Pública indireta (art. 4.o do
Dec.-lei 200/1967).

39 6.ª T., j. 16.10.1991, rel. Min. Carlos Thibau.

40 O argumento que se baseia no S 2.o do art. 327 do CP para demonstrar que todo
empregado de empresa estatal, é funcionário público (v., por exemplo, Mirabete, Julio
Fabbrini; Fabbrini, Renato N. Op. cit. na nota 34, , n. 327.2, p. 1848), consideramo-lo
inconclusivo. Embora pareça plausível, à primeira vista, que a previsão de um aumento
de pena para o diretor da empresa estatal implique que o empregado comum dessa
mesma empresa seja funcionário público (de modo que o empregado comum incorre nas
penas normais do crime que cometer, e o diretor incorre na pena ampliada), o fato é que
a afirmação da qualidade de funcionário público do diretor e a negação dessa mesma
qualidade ao empregado comum não é incompatível com a existência da dita causa de
aumento. A suposição em contrário de Nucci, Guilherme de Souza. Op. cit. na nota 21,
art. 327, p. 1204, nota 212, desconsidera que outros dispositivos da legislação penal
preveem causas de aumento ou de diminuição que suprimem elementos da forma
simples do crime. Um exemplo notável é a denunciação caluniosa privilegiada (art. 337,
S 2.o, do CP), que, diferentemente da forma simples do delito, não exige que o fato
falsamente imputado seja criminoso (mas apenas contravencional). Assim, a resposta do
problema do empregado da empresa estatal deve ser buscada no caput e no S 1.o do
art. 327, e não no S 2.o.

41 6.ª T., j. 26.05.1992, rel. Min. Carlos Thibau. O voto-vista era do Min. Luiz Vicente
Cernicchiaro, que repete a argumentação no HC 1.294, 6.ª T., j. 23.06.1992, e no HC
1.351, 6.ª T., j. 04.08.1992, todos de sua relatoria.

42 STJ, HC 22.611, 6.ª T., j. 16.12.2004, rel. Min. Hamilton Carvalhido.

43 Na doutrina, a ênfase na abrangência do conceito legal de funcionário público
encontrou sua expressão máxima em Rui Stoco e Tatiana de O. Stoco: "deve-se buscar o
conceito e o alcance de servidor público no art. 327 do CP, que é o mais amplo possível"
(em Franco, Alberto; Stoco, Rui (orgs.). Op. cit. na nota 20, p. 1467, art. 317, sem
grifos no original; v. também os comentários ao art. 327 do CP, p. 1524). Abstraído o
problema da inviabilidade lógica de um conceito "o mais amplo possível", percebe-se que
a proclamação é puramente retórica e não ajuda nada: dizer que se adota o conceito
mais amplo possível de música erudita não esclarece, em absoluto, se ele abrange, por
exemplo, os musicais da Broadway ou os tangos de Ernesto Nazareth.

44 Veja-se o otimismo da fundamentação do REsp 466.357 (5.ª T., j. 28.09.2004,rel.
Min. Gilson Dipp) e do CComp 26.424 (3.ª Seção, j. 22.05.2002, rel. Min. Gilson Dipp),
ou na ementa do REsp 762.249: "a simples leitura do conceito de funcionário público
adotado antes mesmo da complementação realizada pela Lei 9.983/2000, revela que
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todos aqueles que, embora transitoriamente e sem remuneração, venham a exercer
cargo, emprego ou função pública, estão incluídos no conceito de funcionário público
para fins penais" (5.ª T., j. 02.02.2006, rel. Min. Gilson Dipp). Tal afirmação é
indiscutível em face da lei; o grande problema, que o acórdão parece reputar
inexistente, é justamente determinar o que são "cargo", "emprego" e "função pública".

45 3.ª Seção, j. 19.03.1992, rel. Min. Cernicchiaro.

46 Nota 32.

47 RHC 9.602, 6.ª T., j. 23.05.2000, rel. Min. Hamilton Carvalhido. Esse acórdão, de
fundamentação bastante breve e consistente praticamente de transcrições, é um
exemplo acabado de suposição de que o problema dos limites exteriores do art. 327 do
CP simplesmente não existe.

48 Detalhadamente sobre a questão, Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Op. cit. na nota 35,
p. 215 e ss., cap. 10.

49 STF, RHC 54.197, 2.ª T., j. 09.03.1976, rel. Min. Moreira Alves, (RTJ 77/791); STJ,
HC 52.989, 5.ª T., j. 23.05.2006, rel. Min. Felix Fischer, (o qual alude ao acórdão do
STF); em obiter dictum, o REsp 1.303.748, 6.ª T., j. 25.06.2012, rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, citado por Greco, Rogério. Código Penal comentado. 7. ed. Niterói: Impetus,
2013. p. 950, art. 312.

50 Utilizado já por Hungria, Nélson. Op. cit. na nota 15, n. 156, p. 402, , e encontradiço
em toda parte (Mirabete, Julio Fabbrini; Fabbrini, Renato N. Op. cit. na nota 34, n.
327.1, p. 1846; Greco, Rogério. Op. cit. na nota 49, p. 1000, art. 327; Pierangeli, José
Henrique. Op. cit. na nota 17, n. 48.1, p. 800; Fragoso, Heleno Cláudio. Op. cit. na nota
9, n. 1051, p. 385; Bitencourt, Cezar Roberto. Op. cit. na nota 14, p. 153; Prado, Luiz
Regis. Op. cit. na nota 18, p. 655; Casolato, Roberto Wagner Battochio. Op. cit. na nota
23, p. 419).

51 V. nota 30.

52 Tema subjacente ao verbete n. 714 da jurisprudência do STF: "É concorrente a
legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à
representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor
público em razão do Exercício de suas funções". Sobre esse enunciado, vejam-se as
interessantes considerações de Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 13.
ed. São Paulo: Atlas, 2010. n. 5.6.4, p. 138.

53 RHC 3.900, 6.ª T., j. 12.09.1994, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro. Registre-se a
divergência do Min. Adhemar Maciel, que considerava funcionário público o advogado
dativo.

54 Art. 5.o, LXXIV, da CF/1988.

55 Em razão da impossibilidade de se julgar alguém sem que lhe seja assegurada defesa
técnica: art. 263 do CPP; art. 8.o, 2, e, da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), (integrado ao Direito brasileiro pelo Dec.
678/1992).

56 Observe-se que esse interesse se deduz, no caso concreto, da necessidade da
presença de um advogado para que o processo possa prosseguir legitimamente e não
seja unilateralmente paralisado pelo réu, e não da afirmação geral de que "o advogado é
indispensável à administração da justiça" (art. 133 da CF/1988). O texto não pretende
sugerir que todo advogado é funcionário público, mas apenas que o advogado dativo no
processo criminal age "no interesse da justiça". Por outro lado, é evidente que a atuação
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do perito oficial se distingue da do advogado dativo na o primeiro não vincula a
nenhuma das partes, ao passo que último, uma vez nomeado pelo juiz, assume um
compromisso com a parte que defende. No entanto, duvidamos que essa diferença seja
relevante para a aplicação do art. 327 do CP. Em tom questionador do "interesse
público" da atuação do perito judicial - ao menos quando comparado com outros agentes
que, no entanto, não vem sendo considerados funcionários públicos - Feliciano,
Guilherme Guimarães. Op. cit. na nota 22, p. 295.

57 A Lei de Falências vigente (Lei. 11.101/2005) substituiu o síndico da falência e o
comissário da concordata (hoje, recuperação judicial) da lei anterior pelo administrador
judicial.

58 Ao que nos consta, a única voz contrária era a do comercialista Rubens Requião (
Curso de direito falimentar. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993. n. 194, p. 214). O STJ,
julgando o HC 2.904 (6.ª T., j. 29.11.1994, rel. Min. Adhemar Maciel), nada disse sobre
a imputação de corrupção passiva ao comissário de concordata (v. nota 57); ainda que
esse não fosse o mote da impetração, cremos que o STJ deveria ter concedido ordem de
habeas corpus de ofício (art. 654, S 2.o, do CPP) caso entendesse que o comissário não
é funcionário público.

59 Op. cit. na nota 15, n. 156, p. 403.

60 RHC 8.954, 6.ª T., j. 07.11.2000, rel. Min. Hamilton Carvalhido. Em sentido
semelhante, mas com menos ênfase no convênio, STJ, RHC 17.321, 5.ª T., j.
28.06.2005, rel. Min. Felix Fischer.

61 V., entre outras passagens: "múnus público" nos votos dos Min. Fux (p. 1523 e 1530)
e Cármen Lúcia (p. 1822, citando Rui Stoco); "múnus constitucional" no voto do Min.
Barbosa (p. 3687); "múnus parlamentar" no voto do Min. Gilmar Mendes (p. 8196).

62 A jurisprudência fornece outros exemplos bastante discutíveis de pessoas que
exerceriam função pública, como o vigilante noturno privado - sob o fragilíssimo pretexto
de que a atividade "é supervisionada e diretamente controlada pela Polícia do Estado" (
RT 370/188, citada em Mirabete, Julio Fabbrini; Fabbrini, Renato N. Op. cit. na nota 34,
n. 327.1, p. 1847).

63 Em precedente anterior à mudança de redação do S 1.o do art. 327 pela Lei
9.983/2000, o STJ decidiu que o empregado de agência franqueada dos Correios não era
funcionário público (CComp 27.074, 3.ª Seção, j. 14.06.2000, rel. Min. Felix Fischer).

64 RHC 8.267, 6.ª T., j. 27.04.1999, rel. Min. Vicente Leal.

65 RHC 8.174, 5.ª T., j. 18.02.1999, rel. Min. Edson Vidigal; RHC 7.966 e 8.271, 5.ª T.,
j. 18.05.1999, rel. Min. Gilson Dipp. Posteriores à mudança legal, mas relativas a casos
anteriores: REsp 466.357 (5.ª T., rel. Min. Gilson Dipp, j. 28.09.2004) e 714.236 (5.ª T.,
j. 19.05.2005, rel. Min. Felix Fischer).

66 REsp 331.055, 6.ª T., j. 26.06.2003, rel. Min. Paulo Medida.

67 Em sentido próximo ao texto, o STF reconheceu que, antes da modificação do S 1.o
do art. 327 do CP, o médico conveniado ao SUS não era funcionário público: "a
equiparação a servidor público de quem trabalha para empresa prestadora de serviço
contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública
somente ocorreu com a vigência da Lei 9.983/2000, sendo descabido entender-se
implícita a abrangência do preceito, considerada a redação primitiva, no que alcançados
os servidores públicos e os exercentes de cargo, emprego ou função em entidade
paraestatal" (HC 83.830, 1.ª T., j. 09.03.2004, rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo
sentido, o HC 87.227, 2.ª T., j. 21.03.2006, rel. Min. Ellen Gracie. Na doutrina, veja-se
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Bitencourt, Cezar Roberto. Op. cit. na nota 14, p. 154. No entanto, o TRF-2.ª Reg.
decidiu expressamente que as modificações introduzidas no art. 327 do CP pela Lei
9.983/2000 eram "meramente interpretativas" e de eficácia ex tunc (RSE
199951107591163, j. 26.10.2005, publicado na JSTJ 197/464 e citado em Mirabete,
Julio Fabbrini; Fabbrini, Renato N. Op. cit. na nota 34, item 327.2, p. 1850). Outros
precedentes são indicados em Greco, Rogério. Op. cit. na nota 49, p. 1002.

68 Apreciando o problema da competência para processar e julgar o feito, o STJ
considerou funcionários públicos federais os fiscais ambientais credenciados pelo Ibama
(HC 47.364, 6.ª T., j. 04.04.2006, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa).

69 Deixamos de fornecer maiores detalhes do caso porque a apelação nele interposta
ainda não foi julgada.

70 Naturalmente, pode-se discutir se o Código Penal, ao falar de empresa, tem em vista
apenas as sociedades empresárias, tal como conceituadas na lei civil (art. 981 e ss. do
CC/2002), ou abrange outras figuras, como as associações e fundações em geral,
definidas no Código Civil, ou as Organizações Sociais (OS) e Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público (Oscip), regidas pelas Leis 9.637/1998 e 9.790/1999,
respectivamente.

71 V., por exemplo, Delmanto, Celso et al. Op. cit. na nota 21, p. 931, art. 327. Em
sentido contrário, Fragoso, Heleno Cláudio. Op. cit. na nota 9, n. 1051, p. 386.

72 No HC 79.823, já referido no texto. Anteriormente, no RE 107.813 (2.ª T., j.
14.03.1986, rel. Min. Francisco Rezek), o STF havia considerado "quando menos
razoável" a orientação diferenciadora.

73 Heleno Cláudio Fragoso (que escreveu, conceda-se, antes da alteração do S 1.o do
art. 327 pela Lei 9.983/2000) supunha que "o Código Penal, afastando as controvérsias,
determinou com segurança o que se deve entender, para os fins do direito penal, por
funcionário público" (op. cit. na nota 9, n. 1051, p. 384). Veja-se, porém, a nota 23.

74 "A maior das astúcias do Diabo é persuadir-vos de que não existe" (Baudelaire,
Charles. Pequenos poemas em prosa: XXIX - O jogador generoso. Trad. Aurélio Buarque
de Holanda Ferreira, em Charles Baudelaire: poesia e prosa, Rio de Janeiro: Nova
Aguilar, 1995. p. 315).

75 De toda forma, a revisão desse rol de pessoas que exercem múnus público, fornecido
por Nélson Hungria (v. nota 85 adiante), é dificultada em razão do previsto no art. 168,
S 1.o, II, do CP. Esse dispositivo manda aumentar as penas da apropriação indébita
cometida pelo tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou
depositário judicial, o que sugere fortemente que esses sujeitos não cometem peculato -
certamente o crime mais relevante a lhes ser imputado como funcionários públicos, e
que recebe tratamento muito mais severo do que a apropriação indébita agravada. A
escolha entre (1) considerar todos esses sujeitos (ou a alguns deles) funcionários
públicos com tratamento privilegiado no peculato, (2) excluí-los da própria noção de
funcionário público, deixando-os à margem da punição da corrupção passiva, ou (3)
buscar-se alguma outra solução - tal escolha escapa ao modesto âmbito deste trabalho.

76 STF, RHC 64.142, 2.ª T., j. 02.09.1986, rel. Min. Célio Borja.

77 Cf. nota 52.

78 Cf. verbete n. 254 da súmula de jurisprudência dominante do extinto TFR: "Compete
à Justiça Federal processar e julgar os delitos praticados por funcionário público federal,
no exercício de suas funções e com estas relacionados".
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79 Nota 68.

80 Verbete n. 330 da súmula de jurisprudência do STJ: "É desnecessária a resposta
preliminar de que trata o art. 514 do CPP, na ação penal instruída por inquérito policial".
Deve-se observar que o STF desautorizou tal entendimento ao julgar o HC 85.779 (j.
28.02.2007, rel. Min. Cármen Lúcia).

81 STF, HC 95.542, 1.ª T., j. 09.12.2008, rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, HC
164.643, 5.ª T., j. 25.09.2012, rel. Min. Laurita Vaz, ambos com indicações de
precedentes.

82 É notório que, após o vencimento, esses boletos geralmente não podem ser pagos
em qualquer banco, mas apenas naquele que o emitiu.

83 V. nota 21 acima.

84 Referências em Mirabete, Julio Fabbrini; Fabbrini, Renato N. Op. cit. na nota 34, n.
312.1, p. 1769 e 1770.

85 Alguns (poucos) autores alertam para o fato de que os crimes citados referem apenas
a cargo, mas acabam interpretando o termo em sentido ampliativo, abrangente de todas
as formas de ocupação de função pública. Guilherme Guimarães Feliciano, por exemplo,
considera que "seria impensável, por exemplo, imaginar-se que o agente público
exercente de função, mas sem cargo, não pudesse cometer o delito de peculato" (op. cit.
na nota 22, p. 302). Para uma análise do problema em relação ao art. 325 do CP,
vejam-se Rui Stoco e Tatiana de O. Stoco, em Franco, Alberto; Stoco, Rui (orgs.). Op.
cit. na nota 20, p. 1504-1505, art. 323; Bitencourt, Cezar Roberto. Op. cit. na nota 14,
p. 132. O tema também é mencionado por Nélson Hungria (op. cit. na nota 15, n. 135,
p. 340), mas o tratamento dispensado ao problema é decepcionante: após salientar que
a lei alude a cargo e não ao exercício de função pública, lembra que cargo não se
confunde com múnus e exclui do conceito de cargo aquelas mesmas pessoas
identificadas como exercentes de simples múnus: tutor, curador, síndico, liquidatário,
inventariante, testamenteiro, depositário (algumas delas são repetidas nos comentários
ao art. 327 - v. nota 50 adiante). No entanto, se o múnus é exterior ao conceito amplo
de funcionário público, obviamente o será também à específica modalidade "ocupante de
cargo". Com isso, a questão, tão logo denunciada, é varrida para debaixo do tapete.

86 Nota 14.

87 A identidade já existia na redação original do Código e foi mantida pela Lei
10.763/2003, que ampliou as penas desses crimes.

88 "Art. 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para
determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício (…)."

89 STF, APn 307/DF, 2.ª T., j. 13.12.1994, rel. Min. Ilmar Galvão. Vigorosamente nesse
sentido, já Fragoso, Heleno Cláudio. Op. cit. na nota 23, vol. 1, n. 114, p. 285. Na APn
470/ MG, cita-se frequentemente o parecer de Julio Fabbrini Mirabete apresentado na
APn 307/ DF, que acreditamos ser aquele publicado na Revista Brasileira de Ciências
Criminais. vol. 4. p. 94. São Paulo: Ed. RT, out.-dez. 1993, reproduzido na Revista dos
Tribunais. vol. 834. p. 741. São Paulo: Ed. RT, abr. 2005, e compilado em Franco,
Alberto Silva; Nucci, Guilherme de Souza (orgs.). Doutrinas essenciais de Direito Penal.
vol. 6. p. 335. São Paulo: Ed. RT, 2010. .

90 Os Ministros Fux e Mendes falaram em "ato de ofício em estado potencial" (p. 1522)
e "ato de ofício em potencial" (p. 4631). O Min. Lewandowski, embora interpretando os
votos dos colegas de forma diversa da do texto, e por nós criticada, também se valeu
dessa eloquente expressão "ato potencial" (p. 3730).
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91 Cf. p. 4361, sem grifos no original. O trecho, naturalmente, tinha em vista a
solicitação ou recebimento de vantagem para a prática de um ato, e exigiria pequena
adaptação para as hipóteses de corrupção para omissão ou retardamento desse ato.

92 Cf. p. 1522.

93 Os Ministros supracitados decerto conquistaram a adesão de Gianpaolo Poggio
Smanio (op. cit. na nota 14), que igualmente parece ter interpretado os votos
vencedores como indiferentes a qualquer relação entre a vantagem indevida e algum ato
de ofício, ainda que potencial. No entanto, o texto do autor é ambíguo a respeito, ora
parecendo exigir o ato de ofício em potencial (item 3, último parágrafo), ora o
dispensando (item 6 c). Assim como sucedeu no acórdão da APn 470/MG, cremos que
lhe faltou justamente distinguir a exigência de um ato de ofício (ainda que potencial) da
determinação desse ato de ofício. Sobre essa questão, v. adiante o texto, especialmente
o item 5.3.

94 Extrai-se do voto de Lewandowski (p. 3729 e 3730): "O Plenário desta Corte,
todavia, por sua douta maioria, ao apreciar a mesma matéria nesta APn 470/MG,
externou um entendimento mais abrangente, assentando ser suficiente, para a
configuração do tipo previsto no art. 317 do CP o mero recebimento de vantagem
indevida, por funcionário público, dispensando-se a precisa identificação do ato de ofício.
E mais: dispensou, também, a necessidade de indicação da relação entre o recebimento
da vantagem por parte do servidor e a prática de determinado ato funcional. Basta, pois,
segundo entende a Corte, para a caracterização do delito de corrupção passiva, que se
demonstre o recebimento de vantagem indevida, subentendendo-se a possibilidade ou a
perspectiva da prática de um ato comissivo ou omissivo, não identificado, presente ou
futuro, atual ou potencial, desde que este esteja na esfera de atribuições do funcionário
público". O Min. Toffoli, por sua vez, declarou (p. 4225): "Como já decidido por este
Plenário em capítulo anterior, no que inclusive fiquei vencido, a corrente majoritária
formou-se no sentido de ser despicienda a existência do ato de ofício para a tipificação
do crime de corrupção passiva, bastando, para tanto, que a vantagem seja oferecida em
razão do exercício de cargo público. A partir desta premissa, curvo-me a essa orientação
e, doravante, passo a orientar o teor deste meu voto nesse sentido." O trecho é repetido
quase literalmente nas p. 4285 e 4350.

95 Vejam-se os debates orais nas p. 4008 e 4963 e os votos do Min. Celso de Mello, p.
4476, e do Min. Mendes, p. 4361, cit.: "Insisto nesta reafirmação, Sr. Presidente,
mormente em face da observação do eminente Ministro Revisor de que a Corte reviu seu
posicionamento e abandonou a exigência do ato de ofício. Não é esta minha
compreensão. Penso que é muito importante assentar as bases teóricas deste
julgamento, inclusive pela repercussão dos precedentes da Corte nas demais esferas do
Poder Judiciário. A Jurisprudência firmada na APn 307/DF permanece, portanto,
inalterada: é indispensável ato de ofício em potencial para configuração do crime de
corrupção passiva, apesar de não ser necessária sua efetiva prática pelo corrupto".

96 Ou, acrescentamos uma vez mais, a efetiva omissão do ato cuja abstenção motivava
a solicitação ou recebimento da vantagem.

97 No acórdão, mencionou-se reiteradamente que a efetiva omissão, retardamento ou
prática irregular do ato de ofício é causa de aumento de pena (p. 1126, 1290, 1952,
4080, 4516 etc.), de modo que não integra o tipo básico. O argumento aparece com
muita clareza no voto do min. Marco Aurélio (p. 2416).

98 O tipo da corrupção ativa, como já dito no texto, alude expressamente ao ato de
ofício potencial (art. 333 do CP).

99 Cf. p. 1099. Outra passagem do voto da ministra que contribui para a ideia de
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abandono do entendimento firmado na APn 307/DF é aquela em que se afirma que "O
precedente desta Suprema Corte consubstanciado no julgamento da APn 307/DF (…) não
é aplicável ao presente caso" (p. 1125). No entanto, o que a ministra quis dizer foi
apenas que a conclusão adotada naquele julgamento não aproveitava aos réus. O trecho
é citado por Gianpaolo Poggio Smanio, cuja interpretação do acórdão, como já dito (nota
93), não nos parece acertada (Smanio, Gianpaolo Poggio. Op. cit. na nota 14, item 3).

100 Cf. p. 1529 e 4053, sem grifos no original.

101 Cf. p. 1527, sem grifos no original.

102 Cf. p. 951.

103 Ou sua omissão, se a propina se voltava justamente a impedir que um ato fosse
praticado.

104 De acordo com o relatório que principia o acórdão, alguns réus arguiram que o voto
parlamentar e o compromisso de apoio não constituem atos de ofício dos deputados
federais (p. 254; 269).

105 Cf. p. 2316, 2411, 4360.

106 Deixemos claro, porém, que nem o Min. Mendes nem o autor por ele citado se
bastaram com essa afirmação. A referência fornecida é "Paulo José da Costa Junior,
Direito Penal Objetivo, Forense, p. 573" (o mesmo trecho aparece em Costa Jr., Paulo
José; Costa, Fernando José da. Op. cit. na nota 21, p. 1159, art. 317).

107 Cf. p. 4445. Aqui também ressalvamos que o min. Britto não limitou suas
considerações a essa distinção.

108 Referência na p. 3703: "Santos, Juarez Cirino dos. Direito penal - parte geral. 4. ed.
Florianópolis: Conceito Editorial, 2010. p. 154". O trecho aparece praticamente idêntico
já na 1.ª ed. (Direito penal: Parte geral. Curitiba: ICPC/Lumen Juris, 2006. p. 134), que
foi a por nós consultada.

109 Cf., p. 3680.

110 Mezger, Edmund. Tratado de derecho penal (Strafrecht, ein Lehrbuch2, 1933).
Madrid: Ed. Revista de Derecho Privado, 1949. t. II (a versão alemã é em um volume), S
44, I, p. 134.

111 Idem, que cita a obra de Beling Die Lehre vom Verbrechen (A doutrina do crime), de
1906. Veja-se ainda Beling, Ernst Ludwig Von. Esquema de derecho penal (Grundzüge
des Strafrechts11, 1930), lançada em castelhano juntamente com La doctrina del
delito-tipo (Die Lehre von Tatbestand, 1930). 2. ed. Buenos Aires: El Foro, 2002. p. 111;
117.

112 Cf., p. 4505.

113 Cf., p. 2443.

114 Cf., p. 2446 - a expressão "esfera de suas atribuições funcionais" é repetida na p.
4477.

115 O Min. Mendes, por sua vez, invocou a lição de Hungria, segundo a qual "o ato ou
abstenção a que a corrupção se refere deve ser da competência do intraneus, isto é,
deve estar compreendido nas suas específicas atribuições funcionais, pois só neste caso
pode deparar-se com um dano efetivo ou potencial ao regular funcionamento da
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administração" (p. 2316, 4361). A referência fornecida é Hungria, Nélson. Comentários
ao Código Penal, p. 369"; na edição por nós consultada (op. cit. na nota 15), o trecho
fica na p. 371, n. 143.

116 Mais claramente: o funcionário aceita propina para "pôr em cima da pilha" os autos
de um processo de interesse do corruptor, ou para "pôr embaixo da pilha" os autos de
um processo cujo julgamento é receado por este.

117 Cf., p. 2446. As referências bibliográficas fornecidas são: "‘Código Penal e sua
interpretação jurisprudencial. 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 1993. p. 1647". Na edição por
nós consultada (Franco, Alberto Silva; Stoco, Rui (orgs.). Op. cit., nota 20), a passagem
aparece, ligeiramente modificada, nos comentários ao art. 317, p. 1469.

118 Cf., p. 3681.

119 Cf., p. 4477.

120 Cf., p. 4510. A referência indicada é "Cezar Roberto Bittencourt [sic]. Código Penal
comentado. 6. edição, 2012. p. 248". O trecho também aparece, idêntico, no Tratado de
direito penal (op. cit. na nota 14), p. 212.

121 Cf., p. 4447, 4557 e 5213. Essa forma de ver o apoio político também foi sugerida,
com um pouco menos de clareza, pela Min. Carmén Lúcia (p. 1953).

122 Cf., p. 4445.

123 Cf., p. 4482.

124 Enquanto o problema de exigir-se ou não, para a ocorrência dos crimes de
corrupção ativa e passiva, a relação entre a vantagem indevida e algum ato de ofício
(ainda que potencial) é qualitativo e comporta apenas duas respostas possíveis, o
problema da determinação do ato de ofício relacionado à vantagem indevida (caso ele
seja exigido, obviamente) é quantitativo e admite graduações. No entanto, se afrouxada
em excesso a exigência de determinação do ato de ofício, ela praticamente se dissolve,
retornando-se à posição segundo a qual a própria relação entre propina e ato de ofício é
dispensável. Vejam-se adiante no texto as observações sobre a exposição de Guilherme
de Souza Nucci. Ainda assim, julgamos possível e necessário distinguir as duas questões.

125 Cf., p. 1522, sem grifos no original.

126 Cf., p. 1524, sem grifos no original.

127 Cf., p. 2475. A referência fornecida é "Prado, Luiz Régis [sic] Prado [sic]. Curso de
direito penal brasileiro. vol. 3, 2012, p. 579". Na 9. ed., por nós consultada (op. cit. na
nota 18), o trecho está na p. 591.

128 Cf., p. 4230.

129 Cf., p. 4230. A referência fornecida é "Código Penal comentado. 10. ed. São Paulo:
RT, 2010. p. 1111". Na 13. edição, por nós consultada (op. cit. na nota 21), o trecho
aparece na nota 94 ao art. 317, p. 1182.

130 A outra passagem do acórdão que nos sugere a relação entre aquela controvérsia,
descrita no item 5.1, e o problema da determinação do ato de ofício mercantilizado,
pertence ao voto do outro Ministro para quem o STF, no julgamento da APn 470/MG,
abandonava as premissas firmadas no julgamento da APn 307/DF, ou seja, o Min.
Lewandowski (p. 3729): "O Plenário desta Corte, todavia, por sua douta maioria, ao
apreciar a mesma matéria nesta APn 470/MG, externou um entendimento mais
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abrangente, assentando ser suficiente, para a configuração do tipo previsto no art. 317
do CP o mero recebimento de vantagem indevida, por funcionário público,
dispensando-se a precisa identificação do ato de ofício. E mais: dispensou, também, a
necessidade de indicação da relação entre o recebimento da vantagem por parte do
servidor e a prática de determinado ato funcional" (sem grifos no original).

131 O Min. Mendes insinuou essa mesma interpretação na p. 4361, mas em seguida
vinculou a controvérsia a problema diverso - o da efetiva realização (ou abstenção) do
ato: "Debate-se, é certo, quanto à exigência de um determinado ato. Penso que a defesa
labora em equívoco conceitual. A exigência de determinação do ato funcional está
relacionada à imprescindível conexão entre o ato e a função pública e não,
propriamente, ao ato materializado, pois é indiferente para a consumação do delito que
o ato funcional venha a ser praticado ou não. Não estou a defender, por óbvio, que a
imputação possa ser genérica, abstrata, despida de conteúdo descritivo mínimo, mas
que a relevância penal é a mercancia da função púbica e não o ato em si (inclusive
porque pode ser lícito)".

132 Contra, ponderando que dar vantagem indevida (possibilidade não prevista no art.
333 do CP) não constitui participação no recebimento dessa vantagem (esta, sim,
incriminada pelo art. 317 do CP), Fragoso, Heleno Cláudio. Op. cit. na nota 9, n. 1154,
p. 472.

133 Alamiro Velludo Salvador Netto, em seus comentários ao tratamento dos crimes de
corrupção no julgamento da APn 470/MG (Reflexões pontuais sobre a interpretação do
crime de corrupção no Brasil à luz da APN 470/MG, RT 933. p. 47. São Paulo: Ed. RT,
jul. 2013, itens 3 e 4), chegou perto do problema da determinação do ato de ofício, mas
não soube distingui-lo suficientemente da questão acerca da necessidade de que o ato
venha a ser praticado (ou omitido ou retardado). Em particular, algumas passagens do
trabalho parecem sugerir que a consumação do crime de corrupção depende da efetiva
prática do ato de ofício comercializado (por exemplo: "nesse ponto não se está mais a
debater a natureza do ato de ofício, se lícito ou ilícito, mas sim a imprescindibilidade, ou
não, de sua própria existência", ou "os julgadores de certa forma deixaram de lado
maiores preocupações em declinar as efetivas provas, por exemplo, acerca de quais
votações tiveram parlamentares expressando seu posicionamento em razão de um
interesse maculado pelas dádivas recebidas" - as duas passagens sem grifos no
original), o que não tem fundamento algum (v. nota 97 acima). De toda forma, merece
registro a sugestão do autor de que a exigência da relação entre a vantagem indevida e
o ato de ofício possa variar de acordo com a natureza das funções públicas exercidas
pelo funcionário (item 4, in fine).
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