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 � A jurisprudência desta Corte não admite a absorção do crime de uso de do-
cumento falso pelo delito de estelionato.
[HC 77.721, rel. min. Moreira Alves, j. 14-12-1998, 1ª T, DJE de 6-8-1999.]

 = HC 98.526, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 29-6-2010, 1ª T, DJE de 20-8-2010
Vide HC 116.979 AgR, rel. min. Rosa Weber, j. 15-10-2013, 1ª T, DJE de 21-11-2013

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 � É constitucional o art. 33, § 4º, do CP, que condiciona a progressão de regime, no 
caso de crime contra a administração pública, à reparação do dano ou à devolução 
do produto do ilícito. Tendo o acórdão condenatório fixado expressamente o valor 
a ser devolvido, não há como se afirmar não se tratar de quantia líquida. A alegação 
de falta de recursos para devolver o dinheiro desviado não paralisa a incidência do 
art. 33, § 4º, do CP. O sentenciado é devedor solidário do valor integral da conde-
nação. Na hipótese de celebração de ajuste com a União para pagamento parcelado 
da obrigação, estará satisfeita a exigência do art. 33, § 4º, enquanto as parcelas 
estiverem sendo regularmente quitadas.
[EP 22 ProgReg-AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 17-12-2014, P, DJE de 18-
3-2015.]

Crimes Praticados por Funcionário Público contra a 
Administração em Geral

 � A condição de deputada estadual não se confunde com a qualidade funcional 
ativa exigida pelo tipo penal previsto no art. 312 do CP, que leva em consideração, 
entre outras condicionantes, a circunstância de o agente ser funcionário público. 
A quebra do dever legal de representar fielmente os anseios da população e de quem 
se esperaria uma conduta compatível com as funções por ela exercidas, ligadas, entre 
outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao 
patrimônio públicos, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de 
moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários públicos, cujo 
conceito está inserido no art. 327 do CP. Daí ser possível a elevação da pena-base 
em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (primeira fase), 
sem que isso importe em bis in idem.
[RHC 125.478 AgR, rel. min. Teori Zavascki, j. 10-2-2015, 2ª T, DJE de 2-3-2015.]
 � O fato de a acusada não ser funcionária pública não impede que seja denunciada 

pela prática de peculato, se, consciente dos atos praticados pelos supostos autores do 
crime, é beneficiada pela apropriação ou pelo desvio. Na hipótese de que se trata, a 
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denunciada, antes mesmo do episódio retratado no vídeo aportado aos autos (recebi-
mento de valores em espécie), conscientemente, aderiu às ações dos demais agentes, 
contribuindo, portanto, para a produção do resultado lesivo, de modo a configurar 
a sua condição de partícipe no delito funcional praticado pelo funcionário público.
[Inq 3.113, rel. min. Roberto Barroso, j. 2-12-2014, 1ª T, DJE de 6-2-2015.]
Vide HC 90.337, rel. min. Ayres Britto, j. 19-6-2007, 1ª T, DJE de 6-9-2007
 � Narrando a denúncia o propósito inicial de subtração de recursos públicos li-

berados por entidade de desenvolvimento, com concurso necessário de servidores 
públicos, correta a tipificação do fato como peculato-furto. Inviável a desclassificação 
para os crimes do art. 2º da Lei 8.137/1990.
[Inq 2.760, rel. min. Gilmar Mendes, j. 7-10-2014, 2ª T, DJE de 16-12-2014.]
 � A utilização dos serviços custeados pelo erário por funcionário público no seu 

interesse particular não é conduta típica de peculato (art. 312 do CP), em razão 
do princípio da taxatividade (art. 5º, XXXIX, da Constituição da República). Tipo 
que exige apropriação ou desvio de dinheiro, valor ou outro bem móvel, o que na 
hipótese não ocorre. Diferença entre usar funcionário público em atividade privada 
e usar a administração pública para pagar salário de empregado particular, o que 
configura peculato. Caso concreto que se amolda à primeira hipótese, conduta 
reprovável, porém atípica.
[Inq 3.776, rel. min. Rosa Weber, j. 7-10-2014, 1ª T, DJE de 4-11-2014.]
 � É possível a atribuição do conceito de funcionário público contida no art. 327 

do CP a juiz federal. É que a função jurisdicional é função pública, pois consiste 
atividade privativa do Estado-juiz, sistematizada pela Constituição e normas pro-
cessuais respectivas. Consequentemente, aquele que atua na prestação jurisdicional 
ou a pretexto de exercê-la é funcionário público para fins penais.
[RHC 103.559, rel. min. Luiz Fux, j. 19-8-2014, 1ª T, DJE de 30-9-2014.]
 � O peculato-desvio caracteriza-se na hipótese em que terceiro recebe armas 

emprestadas pelo juiz, depositário fiel dos instrumentos do crime, acautelados ao 
magistrado para fins penais, enquadrando-se no conceito de funcionário público. 
In casu, juiz federal detinha em seu poder duas pistolas apreendidas no curso de 
processo-crime em tramitação perante a vara da qual era titular. Ao entregar os 
armamentos, a policial federal desviou bem de que tinha posse em razão da função 
em proveito deste, emprestando-lhe finalidade diversa da pretendida ao assumir a 
função de depositário fiel.
[RHC 103.559, rel. min. Luiz Fux, j. 19-8-2014, 1ª T, DJE de 30-9-2014.]
 � O simples fato de cidadão assinar convênio como testemunha não sinaliza par-

ticipação em desvio de verbas públicas, ocorrido na execução de obra. (...) No 
peculato-desvio, exige-se que o servidor público se aproprie de dinheiro do qual 
tenha posse direta ou indireta, ainda que mediante mera disponibilidade jurídica. 
O fato de não constar da denúncia o modo relativo ao núcleo do tipo, não sendo 
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para tanto suficiente o grau de parentesco com sócios da cessionária, impossibilita 
o recebimento da peça.
[Inq 2.966, rel. min. Marco Aurélio, j. 15-5-2014, P, DJE de 10-6-2014.]
 � O recebimento de propina constitui o marco consumativo do delito de corrup-

ção passiva, na forma objetiva “receber”, sendo indiferente que seja praticada com 
elemento de dissimulação.
[AP 470 EI-sextos, rel. p/ o ac. min. Roberto Barroso, j. 13-3-2014, P, DJE de 
21-8-2014.]
 � O princípio da insignificância no crime de descaminho é afastado quando se 

comprova a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 115.514, Segunda 
Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10-4-2013; HC 115.869, Primei- 
ra Turma, rel. min. Dias Toffolli, DJ de 7-5-2013; HC 114.548, Primeira Turma, 
rel. min. Rosa Weber, DJ de 27-11-2012; HC 110.841, Segunda Turma, rel. min. 
Cármen Lúcia, DJ de 14-12-2012; HC 112.597, Segunda Turma, rel. min. Cármen 
Lúcia, DJ de 10-12-2012; HC 100.367, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJ de 
8-9-2011. A existência de outras ações penais em curso contra a paciente, embora 
não configure reincidência, é suficiente para caracterizar a contumácia na prática 
delitiva, afastando, por conseguinte, a aplicação do princípio da insignificância.
[HC 118.686, rel. min. Luiz Fux, j. 19-11-2013, 1ª T, DJE de 4-12-2013.]

 ≠ HC 107.500 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 26-4-2011, 2ª T, DJE de 1º-8-2011
 ≠ RE 514.531, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 21-10-2008, 2ª T, DJE de 6-3-2009
 � Visitas íntimas. Oportunidade. Carcereiro. Recebimento de valor. Ante o fato de 

a visita íntima compor o gênero “acesso a familiares”, estando ligada a um direito 
do reeducando a ser proporcionado pelo Estado, e de não ter o carcereiro, entre as 
funções a serem exercidas, a definição do momento, descabe cogitar dos crimes de 
corrupção ativa e passiva.
[HC 106.300, rel. min. Marco Aurélio, j. 16-4-2013, 1ª T, DJE de 3-5-2013.]
 � Capítulo III da denúncia. Subitem III.1. Corrupção passiva. Corrupção ativa. 

Peculato. Lavagem de dinheiro. (...) Restou comprovado o pagamento de vantagem 
indevida ao então presidente da Câmara dos Deputados, por parte dos sócios da 
agência de publicidade que, poucos dias depois, viria a ser contratada pelo órgão 
público presidido pelo agente público corrompido. Vinculação entre o pagamento 
da vantagem e os atos de ofício de competência do ex-presidente da Câmara, cuja 
prática os réus sócios da agência de publicidade pretenderam influenciar. Conde-
nação do réu João Paulo Cunha, pela prática do delito descrito no art. 317 do CP 
(corrupção passiva), e dos réus Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Hollerba-
ch, pela prática do crime tipificado no art. 333 do CP (corrupção ativa). Através 
da subcontratação quase integral do objeto do contrato de publicidade, bem como da 
inclusão de despesas não atinentes ao objeto contratado, os réus corruptores recebe-
ram recursos públicos em volume incompatível com os ínfimos serviços prestados, 
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conforme constatado por equipes de auditoria de órgãos distintos. Violação, por 
outro lado, à modalidade de licitação que resultou na contratação da agência dos réus. 
Comprovado o desvio do dinheiro público, com participação ativa do presidente da 
Câmara dos Deputados, que detinha a posse dos recursos em razão do cargo que 
exercia. Caracterizado um dos crimes de peculato (art. 312 do CP) narrados no 
item III.1 da denúncia. (...) Contratação, pela Câmara dos Deputados, de empresa 
de consultoria que, um mês antes, fora responsável pela propaganda eleitoral pessoal 
do réu João Paulo Cunha, por ocasião da eleição à presidência da Casa Legislativa. 
Acusação ao réu João Paulo Cunha pela prática do crime de peculato, que teria 
sido praticado por meio de desvio de recursos públicos para fins privados. Não 
comprovação. Denúncia julgada improcedente, nesta parte.
[AP 470, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 17-12-2012, P, DJE de 22-4-2013.]
 � Capítulo III da denúncia. Subitem III.2. Peculato. (...) Apropriação indevida de 

valores pertencentes ao Banco do Brasil, denominados “bônus de volume”, devol-
vidos por empresas contratadas pelo banco, a título de desconto à entidade pública 
contratante. Os três corréus controladores da empresa de publicidade contratada 
pelo Banco do Brasil, em coautoria com o diretor de Marketing da instituição 
financeira, desviaram os recursos que, nos termos das normas regimentais, estavam 
sob a posse e fiscalização do mencionado diretor. Crime de peculato comprovado.
[AP 470, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 17-12-2012, P, DJE de 22-4-2013.]
 � Capítulo III da denúncia. Subitem III.3. Corrupção passiva, corrupção ativa, 

peculato e lavagem de dinheiro. Desvio de recursos oriundos de participação do 
Banco do Brasil no fundo Visanet. (...) Comprovou-se que o diretor de Marketing 
do Banco do Brasil recebeu vultosa soma de dinheiro em espécie, paga pelos réus 
acusados de corrupção ativa, através de cheque emitido pela agência de publicidade 
então contratada pelo Banco do Brasil. Pagamento da vantagem indevida com fim de 
determinar a prática de atos de ofício da competência do agente público envolvido, 
em razão do cargo por ele ocupado. (...) Ficou comprovada a prática do crime de 
peculato, consistente na transferência de vultosos recursos pertencentes ao Banco 
do Brasil, na condição de quotista do Fundo de Incentivo Visanet, em proveito da 
agência dos réus do denominado “núcleo publicitário”, inexistente qualquer contrato 
entre as partes e mediante antecipações ilícitas, para pagamento de serviços que não 
haviam sido prestados. Ordens de transferência dos recursos emanadas do diretor 
de marketing do Banco do Brasil, em troca da vantagem financeira indevida por 
ele recebida dos beneficiários.
[AP 470, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 17-12-2012, P, DJE de 22-4-2013.]
 � Capítulo VI da denúncia. Subitens VI.1, VI.2, VI.3 e VI.4. Corrupção ativa e 

corrupção passiva. (...) Conjunto probatório harmonioso que, evidenciando a sin-
cronia das ações de corruptos e corruptores no mesmo sentido da prática criminosa 
comum, conduz à comprovação do amplo esquema de distribuição de dinheiro a 
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parlamentares, os quais, em troca, ofereceram seu apoio e o de seus correligionários 
aos projetos de interesse do Governo Federal na Câmara dos Deputados. A alegação 
de que os milionários recursos distribuídos a parlamentares teriam relação com 
dívidas de campanha é inócua, pois a eventual destinação dada ao dinheiro não tem 
relevância para a caracterização da conduta típica nos crimes de corrupção passiva e 
ativa. Os parlamentares receberam o dinheiro em razão da função, em esquema que 
viabilizou o pagamento e o recebimento de vantagem indevida, tendo em vista a 
prática de atos de ofício. Dentre as provas e indícios que, em conjunto, conduziram 
ao juízo condenatório, destacam-se as várias reuniões mantidas entre os corréus 
no período dos fatos criminosos, associadas a datas de tomadas de empréstimos 
fraudulentos junto a instituições financeiras cujos dirigentes, a seu turno, reuni-
ram-se com o organizador do esquema; a participação, nessas reuniões, do então 
ministro-chefe da Casa Civil, do publicitário encarregado de proceder à distribuição 
dos recursos e do tesoureiro do partido político executor das ordens de pagamento 
aos parlamentares corrompidos; os concomitantes repasses de dinheiro em espécie 
para esses parlamentares corrompidos, mediante atuação direta do ex-tesoureiro 
do Partido dos Trabalhadores e dos publicitários que, à época, foram contratados 
por órgãos e entidades públicas federais, dali desviando recursos que permitiram o 
abastecimento do esquema; existência de dezenas de “recibos”, meramente informais 
e destinados ao uso interno da quadrilha, por meio dos quais se logrou verificar a 
verdadeira destinação (pagamento de propina a parlamentares) do dinheiro sacado 
em espécie das contas bancárias das agências de publicidade envolvidas; declara-
ções e depoimentos de corréus e de outras pessoas ouvidas no curso da ação penal, 
do inquérito e da chamada “CPMI dos Correios”; tudo isso, ao formar um sólido 
contexto fático-probatório, descrito no voto condutor, compõe o acervo de provas e 
indícios que, somados, revelaram, além de qualquer dúvida razoável, a procedência 
da acusação quanto aos crimes de corrupção ativa e passiva. Ficaram, ainda, devida-
mente evidenciadas e individualizadas as funções desempenhadas por cada corréu 
na divisão de tarefas estabelecida pelo esquema criminoso, o que permitiu que se 
apontasse a responsabilidade de cada um. A organização e o controle das atividades 
criminosas foram exercidos pelo então ministro-chefe da Casa Civil, responsável 
pela articulação política e pelas relações do Governo com os parlamentares. Conluio 
entre o organizador do esquema criminoso e o então tesoureiro de seu partido; 
os três publicitários que ofereceram a estrutura empresarial por eles controlada 
para servir de central de distribuição de dinheiro aos parlamentares corrompidos, 
inclusive com a participação intensa da diretora financeira de uma das agências 
de publicidade. Atuação, nas negociações dos repasses de dinheiro para parte dos 
parlamentares corrompidos, do então presidente do partido político que ocupava 
a chefia do Poder Executivo federal (subitens VI.1 e VI.3). Atuação, ainda, do ad-
vogado das empresas de publicidade, que também pagou vantagens indevidas para 
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parte dos parlamentares corrompidos (subitem VI.1). Parlamentares beneficiários 
das transferências ilícitas de recursos detinham poder de influenciar os votos de 
outros parlamentares de seus respectivos partidos, em especial por ocuparem as 
estratégicas funções de presidentes de partidos políticos, de líderes parlamentares, 
líderes de bancadas e blocos partidários. Comprovada a participação, no recebimento 
da propina, de intermediários da estrita confiança dos parlamentares, beneficiários 
finais do esquema. Depoimentos e recibos informais apreendidos no curso das 
investigações compõem as provas da prática criminosa.
[AP 470, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 17-12-2012, P, DJE de 22-4-2013.]
 � Presidente da Câmara Legislativa. Peculato. Ausência de repasse das verbas des-

contadas. Exercício de função administrativa. Incidência da causa de aumento de pena 
do art. 327, § 2º, do CP. (...) É entendimento reiterado desta Corte que a causa de 
aumento de pena prevista no § 2º do art. 327 do CP se aplica aos agentes detentores 
de mandato eletivo que exercem, cumulativamente, as funções política e administrativa.
[RHC 110.513, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 29-5-2012, 2ª T, DJE de 18-6-2012.]

 = Inq 2.191, rel. min. Ayres Britto, j. 8-5-2008, P, DJE de 8-5-2009
 � No peculato de uso, previsto no inciso II do art. 1º do DL 201/1967, o sujeito 

ativo do crime utiliza-se, ilicitamente, de bens, rendas ou serviços públicos, em seu 
proveito ou de terceiros, agente público ou não. Não se pode falar em peculato de uso 
quando versar sobre dinheiro, ou seja, coisa fungível. Se o funcionário usar dinheiro 
que tem sob sua guarda para seu próprio benefício, pratica o delito de peculato.
[Inq 3.108, rel. min. Dias Toffoli, j. 15-12-2011, P, DJE de 22-3-2012.]
 � Crime de concussão. Exigência de pagamento para realização de cirurgia de 

urgência. (...) O médico particular, em atendimento pelo SUS, equipara-se, para 
fins penais, a funcionário público. Isso por efeito da regra que se lê no caput do 
art. 327 do CP.
[RHC 90.523, rel. min. Ayres Britto, j. 19-4-2011, 2ª T, DJE de 19-10-2011.]

 = HC 97.710, rel. min. Eros Grau, j. 2-2-2010, 2ª T, DJE de 30-4-2010
 � Peculato. Consequências do crime. Mostra-se razoável a fixação da pena-base em 

um ano acima do mínimo previsto para o tipo — de dois, com teto de doze — ante 
as circunstâncias do crime, o fato de haver sido praticado o peculato por servidor 
do próprio Judiciário.
[HC 101.295, rel. min. Marco Aurélio, j. 29-3-2011, 1ª T, DJE de 4-5-2011.]
 � No caso em análise, o acusado tinha a posse de dinheiro público, que deveria 

destinar ao pagamento de auxiliares (secretários e assessores parlamentares). Contu-
do, o deputado nomeou, em alguns casos, pessoas que, supostamente, não exerciam 
quaisquer cargos em seu gabinete, com a intenção de se apropriar dos mencionados 
recursos (aparentemente, funcionários fantasmas); em outros casos, nomeou pes-
soas que, embora exercessem funções em seu gabinete, teriam se comprometido a 
repassar-lhe parte da remuneração a que fariam jus. É importante, no caso, notar 
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que a vítima dos crimes é exclusivamente a administração pública, já que, de acordo 
com a narrativa do MPF, as pessoas nomeadas para os cargos comissionados teriam 
consentido em repassar os recursos públicos para o acusado. Ao mesmo tempo, 
não se pode concluir, como pretende a defesa, que o acusado não tinha a posse 
dos recursos, porque pertenciam às pessoas nomeadas. Como se nota, tendo ele o 
domínio final dos fatos, na clássica definição de autoria elaborada pela doutrina 
criminal, o acusado se utilizou das pessoas por ele nomeadas para se apropriar dos 
recursos públicos desviados dos cofres da Câmara para os fins particulares do alvitre 
do parlamentar denunciado.
[Inq 2.005, voto do rel. min. Joaquim Barbosa, j. 2-12-2010, P, DJE de 4-8-2011.]
 � A descrição de fatos consistentes na montagem e operacionalização de esquema 

de nomeação de “assessores fantasmas” no âmbito da Secretaria de Administração no 
Estado do Piauí sinaliza a ocorrência das circunstâncias elementares do tipo penal 
do peculato. Isso porque, em primeiro lugar, a administração pública (bem jurídico 
tutelado pela norma incriminadora da conduta) foi aquela que mais diretamente 
sofreu com o ruinoso impacto patrimonial do delito imputado aos denunciados; em 
segundo, porque os fatos narrados na inicial acusatória consistem na destinação de 
recursos públicos para fins diversos daqueles para os quais foram confiados à gestão dos 
acusados. Finalmente, há na peça acusatória a descrição do elemento subjetivo do tipo 
(e de seu especial fim de agir): a vontade livre e consciente de desviar dinheiro, valor 
ou qualquer outro bem móvel “em proveito próprio ou alheio”. No caso, em proveito 
da campanha do primeiro denunciado e do “empoderamento” de seus correligionários.
[Inq 2.449, rel. min. Ayres Britto, j. 2-12-2010, P, DJE de 18-2-2011.]
 � Tratando-se de crime em que verificado o concurso de agentes, visando a facilitar 

a fuga de preso, incide o disposto no § 1º do art. 351 do CP.
[HC 99.003, rel. min. Marco Aurélio, j. 14-9-2010, 1ª T, DJE de 1º-10-2010.]
 � (...) o art. 308 do CPM não descreve, como elemento objetivo do tipo, a con-

duta solicitar, motivo pelo qual, em que se verificando que o agente solicitou uma 
vantagem indevida, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora 
da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, estará configurado o crime 
tipificado no art. 317 do CP comum, devendo ele ser processado e julgado pela 
Justiça comum, ante a ausência de previsão dessa conduta no Código castrense.
[HC 98.412, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 31-8-2010, 2ª T, DJE de 24-9-2010.]
 � Crime de peculato. (...) A denúncia narrou, nos termos do art. 41 do CPP, a 

prática, em tese, pelo acusado, de desvios, em proveito próprio e de parentes, de 
recursos públicos federais, com destinação específica dada por emenda parlamentar 
de sua autoria.
[Inq 2.250, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 11-2-2010, P, DJE de 19-3-2010.]
 � O paciente, médico contratado de hospital credenciado ao SUS, foi denunciado 

pela prática do crime de concussão, em razão de ter exigido a quantia de R$ 100,00 
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para prestar atendimento à pessoa acobertada pelo referido sistema. Daí a correta 
equiparação a funcionário público.
[HC 97.710, rel. min. Eros Grau, j. 2-2-2010, 2ª T, DJE de 30-4-2010.]

 = RHC 90.523, rel. min. Ayres Britto, j. 19-4-2011, 2ª T, DJE de 19-10-2011
 � Funcionário público. (...) Denúncia. Recebimento. Decisão não motivada. (...) 

Oferecida defesa preliminar, é nula a decisão que, ao receber a denúncia, desconsidera 
as alegações apresentadas.
[HC 84.919, rel. min. Cezar Peluso, j. 2-2-2010, 2ª T, DJE de 26-3-2010.]
 � Crimes funcionais. (...) O procedimento especial estabelecido nos arts. 513 a 

516 do CPP não é aplicável ao servidor público aposentado.
[HC 96.058 ED, rel. min. Eros Grau, j. 15-12-2009, 2ª T, DJE de 30-4-2010.]
 � Presença reconhecida de indícios de que o parlamentar, com o auxílio do irmão, 

desviou, em proveito próprio, parte da remuneração de assessores parlamentares, 
o que configura, em tese, o crime de peculato, positivado no art. 312, § 1º, do CP.
[Inq 2.312, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 19-11-2009, P, DJE de 18-12-2009.]
 � No caso, a narrativa da inicial acusatória sinaliza a materialização do tipo penal 

do peculato. Isso porque, em primeiro lugar, a administração pública (bem jurídico 
tutelado pela norma penal) foi aquela que mais diretamente sofreu com o ruinoso 
impacto patrimonial da conduta increpada aos denunciados; em segundo, porque 
os fatos consistem na afetação de recursos públicos para fins diversos daqueles 
para os quais foram confiados à guarda do denunciado. Sendo até desnecessário frisar 
que é impensável a possibilidade legal de uso de faturas forjadas para o reembolso 
de supostas passagens aéreas. Demais disso, a robusta documentação que instrui este 
inquérito permite identificar, na denúncia, a descrição do elemento subjetivo do tipo 
(e de seu especial fim de agir): a vontade livre e consciente de desviar dinheiro, valor, 
ou qualquer outro bem público móvel “em proveito próprio ou alheio”. No caso, em 
benefício do denunciado e de terceiros, fundamentadamente acusados de usufruir, 
indevidamente, da cota de passagens aéreas.
[Inq 2.486, rel. min. Ayres Britto, j. 8-10-2009, P, DJE de 18-12-2009.]
 � A ausência da notificação prévia de que trata o art. 514 do CPP constitui vício 

que gera nulidade relativa e deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão. 
Precedentes. O princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo 
concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para 
o ato, pois não se declara nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 
A jurisprudência deste STF assentou o entendimento de que o art. 514 do CPP 
tem por objetivo “dar ao réu-funcionário a possibilidade de evitar a instauração de 
processo temerário, com base em acusação que já a defesa prévia ao recebimento 
da denúncia poderia, de logo, demonstrar de todo infundada. Obviamente, após a 
sentença condenatória, não se há de cogitar de consequência de perda dessa opor-
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tunidade de todo superada com a afirmação, no mérito, da procedência da denúncia” 
(HC 72.198, DJ de 26-5-1995).
[HC 97.033, rel. min. Cármen Lúcia, j. 12-5-2009, 1ª T, DJE de 12-6-2009.]

 = HC 104.054, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 6-3-2012, 2ª T, DJE de 12-6-2012
 = HC 89.517, rel. min. Cezar Peluso, j. 15-12-2009, 2ª T, DJE de 12-2-2010
 ≠ HC 95.712, rel. min. Ayres Britto, j. 20-4-2010, 1ª T, DJE de 21-5-2010

Vide HC 89.686, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 12-6-2007, 1ª T, DJ de 17-8-2007
 � A partir do julgamento do HC 85.779/RJ, passou-se a entender, nesta Corte, 

que é indispensável a defesa preliminar nas hipóteses do art. 514 do CPP, mes-
mo quando a denúncia é lastreada em inquérito policial (Informativo 457/STF). 
O procedimento previsto no referido dispositivo da lei adjetiva penal cinge-se às 
hipóteses em que a denúncia veicula crimes funcionais típicos, o que não ocorre 
na espécie.
[HC 95.969, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 12-5-2009, 1ª T, DJE de 12- 
6-2009.]

 = HC 97.969, rel. min. Ayres Britto, j. 1º-2-2011, 2ª T, DJE de 23-5-2011
 � A configuração do crime de prevaricação requer a demonstração não só da vonta-

de livre e consciente de deixar de praticar ato de ofício, como também do elemento 
subjetivo específico do tipo, qual seja, a vontade de satisfazer “interesse” ou “senti-
mento pessoal”. Instrução criminal que não evidenciou o especial fim de agir a que 
os denunciados supostamente cederam. Elemento essencial cuja ausência impede 
o reconhecimento do tipo incriminador em causa.
[AP 447, rel. min. Ayres Britto, j. 18-2-2009, P, DJE de 29-5-2009.]
 � O art. 322 do CP, que tipifica o crime de violência arbitrária, não foi revogado 

pelo art. 3º, i, da Lei 4.898/1965 (Lei de Abuso de Autoridade). Precedentes. 
Recurso ordinário em habeas corpus não provido.
[RHC 95.617, rel. min. Eros Grau, j. 25-11-2008, 2ª T, DJE de 17-4-2009.]
 � A redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente 

colide com o disposto nos arts. 5º, LVII, e 37, XV, da Constituição, que abrigam, 
respectivamente, os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de 
vencimentos. Norma estadual não recepcionada pela atual Carta Magna, sendo 
irrelevante a previsão que nela se contém de devolução dos valores descontados 
em caso de absolvição.
[RE 482.006, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 7-11-2007, P, DJE de 14-12-2007.]

 = HC 94.742, rel. min. Cármen Lúcia, dec. monocrática, j. 1º-4-2009, DJE de 13-4-2009
 � O particular pode figurar como coautor do crime descrito no § 1º do art. 312 

do CP (peculato-furto). Isso porque, nos termos do art. 30 do CP, “não se comuni-
cam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares 
do crime”. Se a condição de funcionário público é elementar do tipo descrito no 
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art. 312 do CP, esta é de se comunicar ao coautor (particular), desde que ciente este 
da condição funcional do autor. Precedentes: HC 74.588, rel. min. Ilmar Galvão; e 
HC 70.610, rel. min. Sepúlveda Pertence.
[HC 90.337, rel. min. Ayres Britto, j. 19-6-2007, 1ª T, DJE de 6-9-2007.]
Vide Inq 3.113, rel. min. Roberto Barroso, j. 2-12-2014, 1ª T, DJE de 6-2-2015
 � Peculato e concussão. Exasperação da pena-base em virtude do cargo de delegado 

exercido pelo paciente. Os crimes descritos nos arts. 312 e 316 do CP são delitos de 
mão própria; só podem ser praticados por funcionário público. O legislador foi mais 
severo, relativamente aos crimes patrimoniais, ao cominar pena em abstrato de dois 
a doze anos para o crime de peculato, considerada a pena de um a quatro anos para 
o crime congênere de furto. Daí que o acréscimo da pena-base, com fundamento no 
cargo exercido pelo paciente, configura bis in idem. A Primeira Turma desta Corte, 
no julgamento do HC 83.510, rel. min. Carlos Britto, fixou o entendimento de 
que a condição de prefeito municipal não pode ser considerada como circunstância 
judicial para elevar a pena-base. Substituindo o cargo de prefeito pelo de delegado, 
a hipótese destes autos é a mesma.
[HC 88.545, rel. min. Eros Grau, j. 12-6-2007, 1ª T, DJ de 31-8-2007.]
 � Necessidade de notificação prévia (CPP, art. 514). É da jurisprudência do Supre-

mo Tribunal (v.g., HC 73.099, Primeira Turma, 3-10-1995, Moreira, DJ de 17-5-
1996) que o procedimento previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP se reserva aos 
casos em que a denúncia veicula tão somente crimes funcionais típicos (CP, arts. 312 
a 326). (...) Ao julgar o HC 85.779, Gilmar, Informativo 457/STF, o Plenário do 
Supremo Tribunal, abandonando entendimento anterior da jurisprudência, assen-
tou, como obter dictum, que o fato de a denúncia se ter respaldado em elementos 
de informação colhidos no inquérito policial não dispensa a obrigatoriedade da 
notificação prévia (CPP, art. 514) do acusado.
[HC 89.686, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 12-6-2007, 1ª T, DJ de 17-8-2007.]

 = HC 95.969, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 12-5-2009, 1ª T, DJE de 12-6-2009
 = HC 96.058, rel. min. Eros Grau, j. 17-3-2009, 2ª T, DJE de 14-8-2009
 � Longe fica de configurar crime de peculato o emprego de verba pública em obra 

diversa da programada, fazendo-se ausente quer a apropriação, quer o desvio em 
proveito próprio ou alheio. Emprego irregular de verba pública (...). A configuração 
do crime tipificado no art. 315 do CP não prescinde da existência de lei, em sentido 
formal e material, a prever a destinação da verba.
[AP 375, rel. min. Marco Aurélio, j. 27-10-2004, P, DJ de 17-12-2004.]
 � Supressão de documento (CP, art. 305). Violação do painel do Senado. A obten-

ção do extrato de votação secreta, mediante alteração nos programas de informática, 
não se amolda ao tipo penal previsto no art. 305 do CP, mas caracteriza o crime 
previsto no art. 313-B da Lei 9.983, de 14-7-2000. Impossibilidade de retroação 
da norma penal a fatos ocorridos anteriormente a sua vigência (CF, art. 5º, XL). 
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Extinção da punibilidade em relação ao crime de violação de sigilo funcional (CP, 
art. 325). Denúncia rejeitada por atipicidade de conduta.
[Inq 1.879, rel. min. Ellen Gracie, j. 10-9-2003, P, DJ de 7-5-2004.]
 � Crime de excesso de exação. Tipo penal. Ausência das elementares subjetiva — 

consistente no ato comissivo de exigir-se tributo ou contribuição social que sabe ou 
deveria saber indevido — e objetiva —, por não se enquadrar a taxa de iluminação 
pública na categoria de imposto. Atipicidade da conduta. Absolvição do paciente.
[RHC 81.747, rel. min. Maurício Corrêa, j. 16-4-2002, 2ª T, DJ de 29-8-2003.]
 � O agente público que exerce cargo em comissão também subsume-se ao conceito 

penal de funcionário público e expõe-se em face dessa particular condição funcional, 
à causa especial de aumento de pena a que se refere o art. 327, § 2º, do CP.
[HC 72.465, rel. min. Celso de Mello, j. 5-9-1995, 1ª T, DJ de 24-11-1995.]

 = HC 110.432, rel. min. Luiz Fux, j. 18-12-2012, 1ª T, DJE de 20-2-2013

Crimes Praticados por Particular contra a Administração em Geral

 � Desnecessária a constituição definitiva do crédito tributário na esfera adminis-
trativa para configuração dos crimes de contrabando e descaminho.
[HC 125.847 AgR, rel. min. Rosa Weber, j. 5-5-2015, 1ª T, DJE de 26-5-2015.]
Vide HC 99.740, rel. min. Ayres Britto, j. 23-11-2010, 2ª T, DJE de 1º-2-2011
 � Comete o crime do art. 333 do CP aquele que oferece vantagem ao servidor da 

Justiça Eleitoral para obter títulos de eleitor prontos para entrega aos eleitores alistados.
[AP 572, rel. min. Gilmar Mendes, j. 11-11-2014, 2ª T, DJE de 10-2-2015.]
 � Crime de descaminho. Valor sonegado inferior ao fixado no art. 20 da Lei 10.522/ 

2002, atualizado pelas Portarias 75/2012 e 130/2012 do Ministério da Fazenda. 
Retroatividade da norma mais benéfica. Princípio da insignificância. Aplicabilidade.
[HC 120.620 e HC 121.322, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 18-2-2014, 2ª T, 
DJE de 16-6-2014.]
Vide HC 120.617, rel. min. Rosa Weber, j. 4-2-2014, 1ª T, DJE de 20-2-2014
 � A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando-se 

todos os aspectos relevantes da conduta imputada. Para crimes de descaminho, con-
sidera-se, para a avaliação da insignificância, o patamar de R$ 20.000,00, previsto no 
art. 20 da Lei 10.522/2002, atualizado pelas Portarias 75 e 130/2012 do Ministério 
da Fazenda. Precedentes. Na espécie, aplica-se o princípio da insignificância, pois 
o descaminho envolveu elisão de tributos federais que perfazem quantia inferior 
ao previsto no referido diploma legal.
[HC 120.617, rel. min. Rosa Weber, j. 4-2-2014, 1ª T, DJE de 20-2-2014.]
Vide HC 120.620 e HC 121.322, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 18-2-2014, 2ª T, DJE 

de 16-6-2014


