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Simulado de Direito Penal: Crimes Contra a Administração Pública 
(IESES/TJ-RO/2017) 

01) A conduta consistente em apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, 
recebeu por erro de outrem é denominada pela doutrina de peculato estelionato ou peculato mediante erro 
de outrem. 

Comentário: 
 
Peculato mediante erro de outrem (Peculato-Estelionato) 
 
CP/40.  Art. 313 - Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro 
de outrem: 
 
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
 
Gabarito: Correto. 

(VUNESP/Câmara de Cotia - SP/2017) 
02) O funcionário público que insere dados inexatos no banco de dados da Administração Pública, por 
distração, em tese, pratica o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações. 

Comentário: 
 
É necessário dolo para ser crime. 
 

Inserção de dados falsos em sistema de informações 

Bem Jurídico Protegido: Administração Pública ou Particular. 

- Crime próprio; 

- É possível o concurso de pessoas com um particular, desde que este saiba da condição de funcionário 
público do agente. 

- Sujeito Passivo: Administração Pública e particular, eventualmente, lesado. 

- Tipo Subjetivo: Dolo, com fim específico. É possível a tentativa (Doutrina). 

CP/40.  Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou 
excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração 
Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano: 
 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

- O crime é monossubjetivo no caso de inserir os dados falsos, alterar ou excluir, pois depende de uma 
única pessoa. 
 
- O crime será plurissubjetivo, se a conduta for a de facilitar que outra pessoa altere os dados. 

Consumação: Será consumado no momento que o inserir dados falsos, alterar ou excluir indevidamente 
dados corretos nos sistemas informatizados. 

 
Gabarito: Errado. 

(FCC/TRF - 3ª REGIÃO/2016) 
03) O particular pode ser coautor do crime de concussão. 

Comentário: 
 

Concussão 

Bem Jurídico Protegido: Moral da Administração Pública. 

- Crime próprio; 

- É possível o concurso de pessoas com um particular, desde que este saiba da condição de funcionário 
público do agente. 

Se o funcionário público for um Fiscal de Rendas, aplica-se a Lei 8.137/90, por ser norma penal especial. 

- Sujeito Passivo: Administração Pública. 

- Tipo Subjetivo: Dolo, sem fim específico. É possível a tentativa (Doutrina). 

CP/40.  Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida: 
 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Lei 13.964/2019) 

Consumação: Será consumado no momento que o agente pratica a conduta de exigir a vantagem indevida, 
não importando se conseguiu ou não (Independente de resultado naturalístico). 

- Não se confunde com corrupção passiva,enquanto a concussão exige vantagem indevida, a corrupção 
solicita ou recebe vantagem indevida, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. 
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Gabarito: Correto. 

(FACET/Prefeitura de Marcação - PB/2016) 
04) O funcionário público quando deixa de praticar ato de ofício cedendo a pedido de outrem, pratica o crime 
de corrupção passiva privilegiada. 

Comentário: 
 

Corrupção Passiva 

Bem Jurídico Protegido: Moral da Administração Pública. 

- Crime próprio; 

- É possível o concurso de pessoas com um particular, desde que este saiba da condição de funcionário 
público do agente. 

- Sujeito Passivo: Administração Pública. 

- Tipo Subjetivo: Dolo, sem fim específico.  

CP/40.  Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal 
vantagem: 
 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.  
 
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário 
retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. 
 
§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, 
cedendo a pedido ou influência de outrem: (Forma privilegiada do crime – Crime material) 
 
        Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 

A corrupção passiva pode ser: 
 
* Imprópria: Ato praticado pelo funcionário público em troca da vantagem é legítimo. 
 
* Própria: O agente recebe a vantagem ou aceita a promessa da vantagem para cometer um ato ilícito. 

Consumação: Será consumado no momento da aceitação e solicitação da vantagem. Sem precisar ter 
recebido, sendo nesse caso Crime formal. Na modalidade de receber a vantagem ilícita, o crime é considerado 
Material. O funcionário não precisa necessariamente praticar ou deixar de praticar o ato em razão da vantagem 
para ser considerado crime. 

        
Gabarito: Correto. 

(CESPE/TCE-ES/2012) 
05) Para a caracterização do crime de condescendência criminosa, é necessário haver relação de hierarquia 
entre o agente que cometa a infração no exercício do cargo, emprego ou função e a autoridade competente 
para aplicar-lhe a sanção administrativa. 

Comentário: 
 
Não é necessária a hierarquia de competência para aplicar sanção. 
 

Condescendência criminosa 

CP/40.  Art. 320 - Deixar o funcionário, por indulgência (Sentimento de pena), de responsabilizar 
subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o 
fato ao conhecimento da autoridade competente: 
 
Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa. 

Caso o funcionário deixe de responsabilizar o subordinado por negligência ou medo, sem nenhum 
sentimento de pena, a o crime passa a ser o de prevaricação ou corrupção passiva privilegiada. 

Não é possível a tentativa, pois é um crime omissivo puro. 

 
Gabarito: Errado. 

(Quadrix/CRQ 18° Região - PI/2016) 
06) Aquele que pratica violência no exercício da função, ou a pretexto de exercê-la, comete crime de 
concussão. 

Comentário: 
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Violência arbitrária. 
 
CP/40. Art. 322 - Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la: 
 
Pena - detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente à violência. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/CGE - CE/2019) 
07) Para fins penais, o conceito de administração pública tem sentido restrito: não alcança os servidores 
contratados por empresas privadas prestadoras de serviço tipicamente público. 

Comentário: 
 
Alcança os servidores contratados por empresas privadas prestadoras de serviço tipicamente público. 
        

CP/40. Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora 
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. 
 
        § 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, 
e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade 
típica da Administração Pública. 
 
        § 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo 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.  
 

DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 

- São crimes funcionais, praticados por funcionário público. 

- Os crimes funcionais se dividem em:  
* Funcionais Próprios (puros);  
* Funcionais Impróprios (impuros). 

Funcionais Próprios (puros) 

Nesse caso, se o agente não for funcionário público, a conduta passa a ser um indiferente penal 
(atipicidade absoluta), ou seja, não existe infração penal. 

Funcionais Impróprios (impuros) 

Nesse caso, mesmo se o agente não for funcionário público, sua conduta será classificada em outro 
delito, sem ser a de crime funcional, não ocorrendo o indiferente penal. 

- A doutrina majoritária entende que quem tem múnus público (diferente de função pública), não são 
considerados funcionários públicos. 

- O STJ vem considerando os defensores dativos, advogados nomeados pelo Juiz da causa para a defesa 
do acusado, funcionários públicos para fins penais. 

 
Gabarito: Errado. 

(IADES/Ceitec S.A/2016) 
08) A respeito das disposições contidas no Código Penal acerca dos crimes cometidos contra a 
Administração Pública, julgue o item. 
É tipificada como descaminho a reinserção, no território nacional, de mercadoria brasileira destinada à exportação. 

Comentário: 
 
Contrabando 
 
Art. 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida: 
 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 ( cinco) anos. 
 
§ 1º Incorre na mesma pena quem:  (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) 
 
III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação; 
 
Descaminho 
 
CP/40. Art. 334.  Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída 
ou pelo consumo de mercadoria: 
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Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
 
Gabarito: Errado. 

(VUNESP/Câmara de Serrana - SP/2019) 
09) No crime de denunciação caluniosa (art. 339, do CP), haverá aumento da pena se o agente se utiliza de 
anonimato. 

Comentário: 
 
Denunciação caluniosa 
 
        Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de 
investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-
lhe crime de que o sabe inocente: (Redação dada pela Lei nº 10.028, de 2000) 
 
        Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa. 
 
        § 1º - A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. 
 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/ABIN/2018) 
10) Situação hipotética: Gustavo, sabedor de um crime praticado por seu filho Cácio, procurou a autoridade 
policial e assumiu a autoria do delito, com o objetivo de impedir que ele fosse processado e condenado. 
Assertiva: Nessa situação, a conduta de Gustavo configura o tipo penal de autoacusação falsa. 

Comentário: 
 
Auto-acusação falsa 
 
CP/40. Art. 341 - Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem: 
 
Pena - detenção, de três meses a dois anos, ou multa. 
 
Comunicação falsa de crime ou de contravenção 
 
        Art. 340 - Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que 
sabe não se ter verificado: 
 
        Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 
 
Gabarito: Correto. 
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