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1. Considerações gerais

O vocábulo "corrupção" (do latim corruptio) denota a ação de corromper, de produzir adulteração,
perversão, prevaricação. Corrupção e suborno não se confundem, embora sejam termos
estreitamente ligados. "Subornar" (do latim subornare) significa induzir a mau procedimento, aliciar
com processos venais para a prática de ação contrária ao direito ou ao dever; peitar, seduzir ou
enganar empregando meios contrários à legalidade. Assim, o suborno (ato ou efeito de subornar)
indica a corrupção de pessoa, por meios ilícitos, para praticar determinado ato.

No âmbito da Administração Pública, corrupção é o fenômeno pelo qual um funcionário é levado a
agir de modo diverso dos padrões normativos do sistema, favorecendo interesses particulares em
troca de benefício ou recompensa. Corrupto é, assim, o comportamento ilegal daquele que
desempenha uma função na estrutura do Estado, fazendo uso de sua função para atender finalidade
diversa da que lhe é própria (interesse público). Nessa linha, é força destacar que a corrupção não é
considerada em termos de simples moralidade ou imoralidade, mas sobretudo de legalidade ou
ilegalidade. 1Significa, portanto, o intercâmbio entre quem corrompe e quem se deixa corromper.
Encontra-se normalmente relacionada à promessa de recompensa ou benefício em troca de um
comportamento que favoreça os interesses do corruptor. É uma forma particular de se exercer
influência. O comportamento corrupto amolda-se ao funcionamento de um sistema, em particular ao
modo como se tomam as decisões. O primeiro fator a se considerar é o âmbito de institucionalização
de certas práticas: quanto maior a institucionalização, maiores serão as possibilidades de corrupção.
Por isso, quanto maior a esfera de atuação do setor público em relação ao privado, maiores as
chances de verificação do comportamento corrupto. Mas não é só a amplitude do setor público que
deve ser levada em conta: também há de ser considerado o ritmo com que ele se expande e a
própria cultura das elites e das massas. 2

Sendo a corrupção um modo de influenciar as decisões públicas, quem dela se serve procura intervir
em três níveis. Usa da corrupção na fase de elaboração das decisões, como tentativa de obtenção
de acesso privilegiado. Ao depois, vale-se do agir corrupto na etapa de aplicação das normas por
parte da Administração Pública e de suas instituições, buscando alcançar uma isenção ou uma
aplicação de qualquer modo favorável. Por fim, a corrupção pode ser usada ainda para se fugir às
sanções legalmente previstas. Em cada uma dessas etapas, a corrupção atinge, respectivamente, o
Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

De modo geral, pode-se dizer que a corrupção é fator de desagregação do sistema, sendo sua
influência, ainda que, a longo prazo, sempre negativa, acabando por favorecer uns setores em
prejuízo de outros. Atuando como uma forma privilegiada de influência, reservada apenas àqueles
que possuem meios, muitas vezes exclusivamente financeiros, de exercê-la, a corrupção conduz ao
desgaste do mais importante recurso do sistema: a sua legitimidade. 3

A venalidade é um mal que circunda a Administração Pública desde a Antigüidade, fruto da avidez,
do apego ao poder, do protecionismo dos apaniguados, das sinecuras e do afrouxamento dos
deveres cívicos por parte daqueles que detêm parcela do poder estatal, estimulados pelos
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corruptores, que enfocam o Estado como mero instrumento colocado a serviço dos seus interesses
pessoais. 4

Observe-se que já não é mais objeto de estudos recentes a corrupção como um ato isolado, e sim a
"grande" corrupção, a corrupção política e administrativa, pensada como corrupção sistêmica. Esta
pode ser definida como uma troca clandestina entre dois mercados: o mercado político-administrativo
e o mercado econômico-social, ocorrendo na interface entre o público e o privado e principalmente
nos setores onde existe um alto poder decisório por parte dos funcionários públicos ou políticos. 5

Dessa forma, ainda que o comportamento corrupto possa figurar nos mais diferentes contextos, sua
característica essencial consiste na transferência não-autorizada de valores. A pessoa corrompida
deve, necessariamente, trabalhar para outro indivíduo ou instituição, visto que o propósito do
suborno é induzi-la a situar seus interesses pessoais em detrimento dos interesses e objetivos da
instituição para a qual trabalha. Além disso, para que possa ser corrompido, o funcionário deve
ocupar, forçosamente, uma posição de poder dentro da instituição, de forma que lhe reste
assegurado o exercício discricionário de sua autoridade. 6

Registre-se que a corrupção não é mais vista como uma conseqüência do subdesenvolvimento ou
como uma característica de países onde ainda predomina o clientelismo, aparecendo tanto em
países com governos fortes e estáveis como em países com governos fracos e instáveis, em países
marcados pela existência de partidos políticos fortes e em países com sistema partidário fraco, nos
quais se verifica, em comum, um momento de redefinição ou uma confusão histórica entre o que há
de ser considerado como público e o que deve ser tomado como privado, assim como do papel do
Estado na gestão da economia. 7

Insta questionar aqui por que a corrupção, que tem sido uma constante no cenário político desde o
surgimento do liberalismo, suscita atualmente maior preocupação no que diz respeito à sua
repressão. Duas razões parecem justificar essa preocupação: por um lado, as profundas
transformações sofridas pelos modernos sistemas democráticos com o surgimento dos grandes
partidos políticos (e suas conseqüentes necessidades financeiras); a interiorização dos valores
relacionados ao governo popular; o crescimento dos meios de comunicação etc.; e, por outro lado, a
transformação da posição dos Poderes Públicos nas formas de produção, que ampliou as
possibilidades de os governantes utilizarem sua autoridade para obter vantagens econômicas
pessoais. Tem-se, assim, que as formas tradicionais de combate à corrupção tornaram-se
antiquadas diante dessa nova ordem de fatores.

São quatro as principais formas de repressão e controle da corrupção: o procedimento legislativo, o
controle da Administração na execução das leis, o controle judicial e a transparência e a
responsabilidade dos próprios governantes. Na atualidade, esta última forma de combate à
corrupção é a que tem apresentado as mais graves disfunções. A responsabilidade dos governantes
implica, essencialmente, a obrigação de responder, isto é, o dever inerente a todo agente público de
prestar contas de sua atuação no exercício do cargo. Essa obrigação figura não apenas no âmbito
político como também na esfera jurídico-penal. A submissão dos governantes à lei penal é uma
exigência do constitucionalismo democrático, que implica a obediência do poder ao direito e a
igualdade de todos perante a lei. 8

Nessa linha de pensar, a corrupção representa uma agressão ao próprio funcionamento do Estado
de Direito Democrático. 9Atinge tanto o prestígio da Administração Pública ante os administrados
como o dever da Administração de servir com objetividade aos interesses gerais, segundo exigência
da Constituição Federal (LGL\1988\3), que destaca a probidade e a impessoalidade como dever de
todos aqueles que exercem funções públicas, além da eficiência inerente à prestação do serviço
público (art. 37, caput). Em um Estado de Direito Democrático, a confiança dos cidadãos no correto
exercício da função pública é lesada cada vez que as decisões das autoridades aparecem como
produto de motivações alheias ao cumprimento da lei e especialmente quando existe o perigo de que
possam ser "compradas" pelos particulares. 10

O fenômeno da corrupção lato sensu representa, assim, uma ameaça para o Estado de Direito e a
sociedade democrática, seja porque atinge a representação popular, que subentende a separação
dos Poderes, seja porque atinge os direitos fundamentais. Neste último aspecto, a própria
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, menciona em seu Preâmbulo uma
relação de causa e efeito entre a ignorância, o esquecimento e o desprezo dos direitos do homem, e
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a corrupção dos governos. A corrupção atinge direitos econômicos e sociais, dá lugar a tratamento
discriminador e desigual e é fonte de apropriação indevida de bens e do surgimento de monopólios
que suprimem ou enfraquecem a liberdade empresarial ou comercial. 11

Ao se deixar corromper, o funcionário atenta particularmente contra o desempenho impessoal da
atividade pública, pois, nos casos em que executa ato próprio de seu cargo em troca de retribuição,
coloca-se numa posição parcial em relação ao particular que lhe deu ou prometeu a vantagem. 12A
corrupção é marcada pelo subjetivismo do funcionário, que dá lugar à perda da objetividade na
tomada de decisões administrativas, favorecendo a obtenção de vantagens pessoais, em detrimento
do interesse geral. 13

Nesse sentido, o ato de corrupção pode ser visualizado como uma confusão de interesses, ou
melhor, uma interposição de interesses privados de natureza econômica (do funcionário público e de
um terceiro) sobre o interesse público, que gera o enriquecimento pessoal do agente público corrupto
e de uma ou várias outras pessoas através da apropriação ou desvio ilícitos de dinheiro público para
patrimônios privados. Essa interposição de interesses privados sobre o interesse público foi
conformando uma "economia de transgressão", que se vale de instrumentos ou de instituições
jurídico-privadas para a prática de delitos contra a Administração Pública ( v.g., através da criação de
pessoas jurídicas fictícias ou compostas de sócios e administradores testas-de-ferro) ou para o
desvio ou encobrimento da vantagem ilícita recebida pelo agente com esses crimes (lavagem de
dinheiro). 14Ou seja, o direito privado adquire aqui um sentido eminentemente instrumental: o de
permitir aos corruptos revestir suas condutas, ou os efeitos delas decorrentes, da aparência de
legalidade. 15

Para combater a corrupção, é preciso modificar o conjunto legislativo regulador da atividade
administrativa em seus diversos âmbitos e níveis, de forma a amoldar sua ação a pautas e critérios
objetivos, de acordo com os princípios já traçados pela Constituição (legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência). Ao lado dessa adaptação a critérios objetivos, é preciso
reconstruir ou reintroduzir indispensáveis mecanismos de controle da corrupção. 16

Além disso, junto à responsabilidade penal deve ser considerada também a responsabilidade
política, que não implica necessariamente a existência de um delito, uma vez que muitos dos atos de
desrespeito aos princípios supramencionados e merecedores de reprovação social não podem ser
subsumidos a nenhum tipo penal. E na apuração da responsabilidade política desempenham
importante papel os mecanismos de controle do Poder Executivo pelo Poder Legislativo ( v.g.,
através dos Tribunais de Contas e, especialmente, das Comissões Parlamentares de Inquérito).
Assim, constata-se que a apuração da responsabilidade política constitui importante instrumento
tanto na prevenção quanto na repressão do delito de corrupção, ao mesmo tempo em que contribui
para o restabelecimento da tranqüilidade social. 17

E por que é preciso combater a corrupção em nível internacional? Antes da assinatura da
Convenção Interamericana contra a corrupção, a idéia de que a corrupção é um mal que deve ser
combatido através de instrumentos de caráter supranacional, e não apenas no âmbito interno de
cada país, parecia pouco plausível. A falta de comunicação, a inflação, a desordem
econômico-financeira, entre outros fatores, contribuíam para dissimular o problema da corrupção.

Entretanto, a abertura de fronteiras comerciais decorrente da globalização, 18o fim da Guerra Fria e
os ajustes que muitos países latino-americanos se viram obrigados a realizar para impedir o avanço
da inflação e as bancarrotas alertaram os povos para a gravidade da corrupção e a sua incidência
sobre a vida de todos aqueles que suportavam a pobreza e outras limitações. A análise da disciplina
tributária interna dos países permite comprovar a quantidade de fundos desviados de setores como
saúde e educação em decorrência da corrupção. Ao mesmo tempo, os meios de comunicação via
satélite expuseram a todo o mundo imagens sobre o nível de vida da população de países
desenvolvidos, onde quase não existe corrupção.

Entre os motivos que justificam o combate internacional à corrupção, destacam-se:

a) a constatação de que a abertura comercial exige transparência, como forma de resguardar a
lealdade e a eqüidade do intercâmbio econômico entre as nações: as relações econômicas entre os
diferentes países estão cada vez mais estreitas. A competição entre empresas nacionais e
estrangeiras promove a redução de custos dos produtos comercializados e melhora sua qualidade.
Assim, muitos dos prejuízos que se costumam atribuir a um excesso de abertura comercial
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procedem, na verdade, de distorções no sistema, em razão de uma competição que, em vez de
aberta e transparente, é desleal. E uma das formas de deslealdade é a corrupção;

b) a necessidade de promoção do desenvolvimento dos povos, muitas vezes vitimados por
sobrecargas injustas derivadas da corrupção: quando um Estado não oferece segurança jurídica,
não só os investimentos estrangeiros como também o próprio capital nacional fogem em direção a
outros países. Em termos sociais, isso significa menos fontes de trabalho e conseqüente aumento do
desemprego;

c) o fato de que o combate à corrupção é uma forma de preservar a legitimidade das instituições e
sistemas, acobertados por um manto de ilegitimidade quando não se governa para o bem comum: a
corrupção não apenas vicia a economia como também obsta o desenvolvimento social e gera
aumento da pobreza. Além disso, desacredita as instituições públicas, acarretando o risco de perda
da legitimidade do exercício da autoridade estatal;

d) a importância de se combater o crime organizado: existe grande preocupação quanto aos laços
que unem a corrupção e o crime organizado, as máfias políticas e a profusão do narcotráfico. Em
algumas ocasiões, a corrupção é gerada por esses fatores; em outras, são esses poderes ilegítimos
os que mais se aproveitam da corrupção já existente nos governos para estender sua esfera de
atuação. O crime organizado é um mal que não pode ser combatido de forma isolada pelos Estados.
São forças demasiado poderosas para serem ignoradas pela comunidade internacional;

e) a necessidade de maior e mais ampla cooperação internacional para a obtenção de informação,
provas e realização de extradição entre os países: com freqüência, os funcionários corruptos ocultam
seus bens em outros países ou fogem para o exterior para dificultar a ação da Justiça. A assistência
e a cooperação internacionais são fundamentais para a obtenção de informações, recolhimento de
provas, busca e apreensão de bens, detecção de dinheiro "lavado" e efetivação de processos
extradicionais;

f) a criação de uma consciência ética maior na sociedade civil a respeito da necessidade de combate
à corrupção, apontando suas estreitas ligações com o subdesenvolvimento econômico: os cidadãos
cumprem importante papel tanto na prevenção da corrupção quanto na detecção de seus efeitos.
Mas, para que essa participação seja possível, são necessárias a elaboração de leis que contribuam
para a transparência dos atos de governo e a garantia de proteção da vida e da integridade física,
moral e econômica daqueles que se decidam por lutar contra a corrupção.

Todas essas razões se refletem de certa forma no Preâmbulo e em todo o texto da Convenção
Interamericana contra a Corrupção, firmada em 29.03.1996, em Caracas, Venezuela. O Brasil,
embora signatário do documento, ainda não o ratificou. Acredita-se não haver motivos para que o
nosso país não ratifique, ainda que com algumas reservas, o texto da Convenção.

Como reflexo da atenção do legislador pátrio às conseqüências da corrupção em nível internacional,
o Capítulo II-A foi acrescentado ao Título XI do Código Penal (LGL\1940\2) brasileiro pela Lei 10.467,
de 11.06.2002, que visa dar efetividade ao Dec. 3.678, de 30.11.2000. Esse decreto promulgou a
Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações
Comerciais, concluída em Paris em 17.12.1997.19-20

Historicamente, o primeiro ato legislativo voltado ao combate à corrupção em âmbito internacional foi
a Foreign, Corrupt, Pratices Act, surgida em 1977, nos Estados Unidos da América do Norte, sob a
presidência de Jimmy Carter. Como conseqüência das investigações do caso Watergate, naquela
mesma década, o Congresso norte-americano havia descoberto que algumas companhias locais
concediam suborno a partidos políticos e a funcionários públicos de outros países. De conseguinte,
aquele texto legislativo estabelecia sanções severas a empresas e cidadãos particulares dos
Estados Unidos que, com o escopo de manter determinado negócio, subornassem funcionários
públicos estrangeiros, partidos políticos, funcionários ou candidatos de partidos políticos no exterior.

Passado algum tempo, e sem que nenhum outro país tivesse tomado iniciativa semelhante, o Comitê
Jurídico Interamericano (órgão de assessoria da OEA) destacou a necessidade de que fossem
tratadas questões legais derivadas da corrupção.

Em 1994, a United States Information Agency e a United States Office of Government promoveram,
em Washington D. C., a Primeira Conferência Internacional de Ética Governamental, com
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representantes de governos dos cinco continentes. Essa reunião foi considerada preparatória da
Cúpula de Presidentes das Américas, realizada em Miami, em dezembro daquele mesmo ano. A
denominada "Cúpula de Miami" resultou no compromisso, firmado entre os governantes presentes,
de combater a corrupção.

Nesse sentido, o governo da Venezuela apresentou um projeto de convenção cujo ponto central era
o compromisso dos Estados de conceder a extradição dos acusados de atos de corrupção. A OEA, a
seu turno, havia formado o grupo de trabalho "Probidade e Ética Cívica", que elaborou projeto
levando em conta a iniciativa da Venezuela e o submeteu à análise do Comitê Jurídico
Interamericano.

Assim foi redigido, após muitas negociações, um projeto final de compromisso que, em 29.03.1996,
transformou-se na Convenção Interamericana contra a Corrupção, firmada por 22 Estados
americanos. A Convenção tem por objetivo promover e fortalecer o desenvolvimento, por iniciativa de
cada um dos Estados-Partes, dos mecanismos necessários para prevenir, detectar, punir e erradicar
a corrupção e promover, facilitar e regular a cooperação entre os Estados-Partes, a fim de assegurar
a eficácia daqueles mecanismos (art. II). Encontra-se dividida em duas grandes partes: a primeira
dedicada às medidas preventivas que os governos se comprometem a tomar para evitar a corrupção
e a buscar maior transparência na administração (art. III). Entre elas se destaca a criação de
sistemas para proteger os funcionários públicos e os cidadãos que denunciem de boa-fé atos de
corrupção (art. III, 8) e a criação de órgãos de controle superior, a fim de desenvolver mecanismos
modernos para prevenir, detectar, punir e erradicar as práticas corruptas (art. III, 9).

A segunda parte é quase que exclusivamente dedicada à matéria penal, que por sua vez pode ser
dividida entre os compromissos que obrigam à criação de tipos penais no direito positivo dos
Estados-Partes e os compromissos de assistência e cooperação.

A obrigação de criar tipos penais situa-se em três diferentes níveis: a) no nível de obrigação máximo
se destaca o compromisso de incriminar condutas que, em razão de sua gravidade, já se encontram
em sua maioria tipificadas pelos ordenamentos internos dos Estados, tais como a corrupção ativa e a
passiva, a administração fraudulenta etc.; b) no segundo nível, subordinada à ausência de
contradições entre o compromisso estabelecido na Convenção e os princípios jurídicos vigentes no
Estado firmante, encontra-se a obrigação de tipificar formas mais recentes de corrupção. Nesse
sentido, entre outras medidas, a Convenção determina a incriminação do suborno transacional,
entendido este como o oferecimento ou a outorga, por parte de cidadãos de um Estado-Parte, de
pessoas que tenham residência habitual em seu território e de empresas nele domiciliadas, a um
funcionário público de outro Estado, direta ou indiretamente, de qualquer objeto de valor pecuniário
ou de outros benefícios, como dádivas, favores, promessas ou vantagens em troca da realização ou
omissão, por esse funcionário, de qualquer ato no exercício de suas funções públicas relacionado
com uma transação de natureza econômica ou comercial (art. VIII); c) no terceiro nível, encontra-se a
obrigação, por parte dos Estados-Partes, de considerar a legislação de uma série de tipos penais
cuja introdução em seu direito positivo é reputada oportuna, e por isso não poderá ser descartada
por simples razões de conveniência. Aqui se incluem os delitos de uso indevido de informação
reservada ou privilegiada, a malversação de bens públicos e a obtenção ilícita de benefícios
públicos.

Essa iniciativa dos Estados americanos foi fundamental para que, em 1997, os membros da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) firmassem em Paris a
Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações
Comerciais. O exemplo da América tinha sido fundamental, mas fora da OEA estava o maior número
de países com forte capacidade de exportação de bens e serviços, situação que representa o campo
de ação específico da corrupção internacional.

A mencionada Convenção estabelece que cada Estado-Parte deverá tomar todas as medidas
necessárias para a previsão em sua legislação, como delito, da conduta daquele que oferece,
promete ou dá qualquer vantagem pecuniária indevida ou de outra natureza, seja diretamente ou por
intermediários, a um funcionário público estrangeiro ou a terceira pessoa, causando a ação ou a
omissão desse funcionário no desempenho de suas funções oficiais, com a finalidade de realizar ou
dificultar transações ou obter outra vantagem ilícita na condução de negócios internacionais.

No tocante às pessoas jurídicas, estabelece a Convenção que cada Estado-Parte deverá tomar
todas as medidas necessárias ao estabelecimento da responsabilidade desses entes pela corrupção
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de funcionário público estrangeiro, de acordo com seus princípios jurídicos (art. 2). Todavia, tendo
em vista o predomínio, desde há muito, no direito penal brasileiro, assim como nos demais direitos
de filiação romano-germânica, do apotegma societas delinquere non potest, como verdadeira
reafirmação dos postulados da culpabilidade e da personalidade das penas, os crimes praticados no
âmbito da pessoa jurídica só podem ser imputados criminalmente às pessoas naturais na qualidade
de autores ou partícipes. 21A própria Convenção reconhece essa particularidade, ao prever que,
caso a responsabilidade criminal, sob o sistema jurídico do Estado-Parte, não se aplique às pessoas
jurídicas, deverá ser assegurado que as pessoas jurídicas estarão sujeitas a sanções não-criminais
efetivas, proporcionais e dissuasivas contra a corrupção de funcionário público estrangeiro, inclusive
sanções financeiras (art. 3.2). Ou seja, a vigência do princípio societas delinquere non potest, de
valor político-criminal relevante, não deve inviabilizar a necessária aplicação de medidas
sancionatárias extrapenais (v.g., multa administrativa; suspensão parcial ou total de atividades;
interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; proibição de contratar com o Poder
Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações) às pessoas jurídicas,
notoriamente em um direito penal minimalista, fragmentário e de natureza verdadeiramente
garantista. Igualmente, impõe acrescentar que não há nenhum empecilho para que essas sanções,
sobretudo as mais graves, sejam aplicadas pelo juiz criminal. 22

Determina ainda a Convenção que cada Estado-Parte deverá tomar as medidas necessárias a
garantir que o suborno e o produto da corrupção de funcionário público estrangeiro, ou o valor dos
bens correspondentes a tal produto, estejam sujeitos a retenção e confisco ou que sanções
financeiras de efeitos equivalentes sejam aplicáveis (art. 3.3). A esse respeito, insta observar que já
prevê o Código Penal (LGL\1940\2) brasileiro, entre os efeitos genéricos da condenação, a perda,
em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, do produto do crime ou
de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática de fato criminoso
(art. 91, II, b).

Condizente com essa nova postura que têm assumido os Estados e as organizações internacionais
no sentido de combater a corrupção como um mal não mais adstrito apenas aos limites do território
de cada país, o legislador nacional guindou à categoria de delitos a corrupção ativa de funcionário
público estrangeiro e o tráfico de influência em transação comercial internacional.

Os delitos de corrupção ativa e de tráfico de influência em transação comercial internacional foram
inseridos no Título XI do Código Penal (LGL\1940\2), dedicado aos crimes contra a Administração
Pública, pela Lei 10.467, de 11.06.2002, promulgada com o objetivo de dar efetividade ao Dec.
3.678, de 2000, que recepciona a Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários
Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais, concluída em Paris, em 1997.

No que diz respeito especificamente ao delito de tráfico de influência em transação comercial
internacional, é mister observar que nem mesmo a Convenção Interamericana contra a Corrupção,
de 1996, prevê semelhante conduta, sugerindo apenas a incriminação do suborno transnacional, já
tipificado no art. 337-B sob a rubrica "corrupção ativa em transação comercial internacional".
2. Bem jurídico protegido e sujeitos do delito

Embora tenha o legislador, inadvertidamente, inserido os delitos de corrupção ativa em transação
comercial internacional e de tráfico de influência em transação comercial internacional no Título XI do
Código Penal (LGL\1940\2), dedicados aos delitos contra a Administração Pública, sob a
denominação comum de "crimes praticados por particular contra a Administração Pública
estrangeira", calha observar que não é esse o bem jurídico tutelado com a criação dessas novas
figuras típicas.

A prática da corrupção ativa de funcionários públicos estrangeiros, bem como a do tráfico de
influência em transação comercial internacional ocasionam o desvio de bens e serviços em direção a
interesses menos convenientes para a comunidade administrada por esses agentes. Se o
funcionário em questão figura como responsável pelos mecanismos de controle dos gastos públicos,
por exemplo, é possível que empresas privadas menos competitivas consigam obter, de forma
desleal, vantagens em relação a empresas em melhores condições no mercado, através da elisão do
pagamento de tributos. Se esses desvios são comuns na vida econômica interna de um país, não há
por que se supor que, no cenário globalizado das transações mercantis internacionais, não possa
ocorrer o mesmo.
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São inúmeros os fatores que levam ao incremento da corrupção no cenário internacional. Como já
mencionado, entre eles figura a globalização, que consiste no processo histórico-econômico pelo
qual as políticas nacionais vão perdendo importância em relação às políticas externas, ditadas fora
das fronteiras dos Estados. Outro motivo é o fato de que os países vão sendo forçados a viver em
constante risco, o que lhes impõe a submissão a constantes ameaças e inseguranças. O fator
econômico é um ponto marcante desse delito, pois não se pode negar que todas as manifestações
da corrupção se assentam em bases econômicas, direta ou indiretamente. Mas isso não significa
que, nos países economicamente mais desenvolvidos e, portanto, que contam com maior número de
transações comerciais internacionais, sejam registrados mais casos de corrupção do que naqueles
menos desenvolvidos. Pelo contrário: verifica-se que, muitas vezes, a prática constante do comércio
internacional faz com que o Estado se preocupe cada vez mais com a transparência de sua
economia, de forma a captar a confiança do mercado externo.

Por outro lado, nos países em que a corrupção assume caráter endêmico, o favoritismo político e
econômico se converte em moeda de troca para qualquer transação econômica que envolva ou
dependa de órgãos e instituições públicas. Por essa razão, as instituições financeiras internacionais
costumam condicionar sua cooperação com os países em desenvolvimento à implementação de
reformas que contribuam para o combate à corrupção. 23

A corrupção transnacional - ou "suborno internacional", como prefere a Convenção Interamericana
contra a Corrupção - consiste no "oferecimento ou entrega de dinheiro, bens de valor pecuniário ou
outros benefício como favores, promessas ou vantagens a um funcionário público de um Estado
estrangeiro, a fim de conseguir que esse funcionário realize ou omita qualquer ato destinado a influir
sobre uma transação de natureza econômica ou comercial vinculada ao exercício de seu cargo".
24Dessa forma, as empresas que atuam fora de seus países procuram influir sobre os funcionários
aos quais competem as decisões acerca das aquisições ou contratos do governo, com vistas a obter
favorecimentos em transações comerciais internacionais. É possível também que a prática da
corrupção internacional vise a decisões governamentais favoráveis em transações consolidadas
exclusivamente entre empresas privadas ( v.g., o estabelecimento de normas a respeito das
características de determinado produto pode deixar fora do mercado uma empresa que não tenha
condições de atendê-las).

Ante o exposto, resta evidente que a boa-fé, a regularidade e a transparência 25nas relações
comerciais internacionais é que se vêem abaladas com a prática dessas condutas, e não a
Administração Pública nacional ou estrangeira.

A boa-fé e a lisura nas transações mercantis internacionais são marcadas pelo compromisso de
probidade que deve existir entre as empresas, de forma que a concorrência entre elas se dê
unicamente em relação à qualidade e ao preço de seus produtos, e não através do uso da fraude, e
também através da lealdade entre os países, de forma a evitar o engrandecimento da economia de
um deles à custa da corrupção do setor público de outros.

Assim, o imperativo que demanda transparência no comércio internacional não é apenas de cunho
ético-jurídico, mas principalmente econômico, porque significa incremento da concorrência e da
eficácia nas relações do mercado internacional. É precisamente na obscuridade e na falta de
confiança entre as partes nas transações comerciais que a corrupção encontra o cenário ideal para
se desenvolver. A transparência, ao contrário, garante aos cidadãos e às empresas das diferentes
nações a possibilidade de atestar que o comércio internacional se realiza de forma honesta e segura.

O suborno transnacional resulta mais grave que a corrupção praticada no âmbito interno de cada
país por várias razões: seja porque geralmente diz respeito a contratos de montante bastante
elevado, ou porque se tem, em relação a esses contratos, um poder de controle menor, ou ainda
porque, ao se difundir pelo mundo, esse delito fere gravemente o sistema de livre mercado,
reduzindo consideravelmente suas possibilidades de recuperação. A corrupção transnacional induz
os governos a adquirirem bens e serviços a preços maiores que os reais e de qualidade inferior à
normal. E isso gera duplo prejuízo: por um lado, distorce a concorrência, porque a escolha dos bens
e serviços não se faz em atenção às condições reais de oferta, mas tendo em vista a quantia que é
entregue ao funcionário encarregado de decidir pela compra; por outro, o Estado acaba pagando
preços mais altos por produtos de qualidade inferior e não sobra dinheiro para investir em áreas
relevantes como educação, saúde e habitação da população de baixa renda, que assim se vê
prejudicada pela falta de ação do governo.
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A lealdade nas transações comerciais internacionais, a seu turno, conduz a um sistema de
distribuição bastante justo, segundo o qual os empresários recebem dos consumidores o preço que
corresponde ao seu talento e ao seu esforço. Demais disso, as aquisições do governo são decididas
com respeito a uma disputa leal entre os provedores, permitindo o investimento de maior quantidade
de recursos públicos no setor social.

Destarte, embora a corrupção transnacional e a corrupção praticada na esfera da Administração
Pública estatal tenham alguns pontos de contato, elas só se identificam sob a ótica daquele que
observa o ato do ponto de vista do funcionário corrompido.

As semelhanças terminam por aí, porque o delito de corrupção ou suborno transnacional não é
tipificado pelo Estado ao qual pertence o funcionário corrompido, mas pelo país de origem da
empresa ou do particular que pratica o ato de corrupção.

Nessa perspectiva, embora no delito de corrupção não pairem dúvidas quanto ao fato de o bem
jurídico ser a Administração Pública, visto que o Estado que tipifica esse crime é aquele ao qual
pertence o agente corrompido, na corrupção e no tráfico de influência transnacionais o bem jurídico é
diverso, pois um país não pode pretender atribuir-se a tutela sobre a integridade da Administração
Pública de outro - no caso, a "Administração Pública estrangeira", como dispõe o Código Penal
(LGL\1940\2) brasileiro.

Demais disso, de acordo com a tipificação sugerida pela Convenção Interamericana contra a
Corrupção, o suborno transnacional se limita aos casos de obtenção ou retenção de negócio no
exterior. Trata-se, portanto, de evitar que um cidadão ou uma empresa obtenham vantagens ilícitas
no comércio transnacional através do suborno de funcionários públicos estrangeiros. Essa conduta
atenta claramente contra as regras da concorrência econômica internacional, que devem estar
sempre pautadas pela boa-fé. São, destarte, a boa-fé, a regularidade e a transparência das
transações comerciais internacionais o bem jurídico tutelado no delito de corrupção ativa de
funcionário público estrangeiro e de tráfico de influência em transação comercial internacional. 26

Ao contrário dos demais bens jurídicos protegidos pela legislação penal, a boa-fé, a regularidade e a
transparência nas transações comerciais ou econômicas internacionais não são bens exclusivos de
determinado país, mas pertencem a toda comunidade internacional. Isso porque todos os Estados
têm interesse na preservação da liberdade no sistema de intercâmbio e no direito de que suas
administrações, seus cidadãos e suas empresas não sejam obrigados a arcar com despesas ilegais
e abusivas. Além de um novo bem jurídico a proteger, descortina-se aqui também uma nova forma
de proteção: cada Estado exerce jurisdição sobre seus nacionais no intuito de tutelar um bem jurídico
que pertence à comunidade internacional.

Sujeito ativo dos delitos em análise pode ser qualquer pessoa física, particular ou funcionário público,
que nesse caso age como se fosse um particular, atendendo aos próprios interesses (crime comum).
Sujeito passivo é a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que se vê lesada pela transação
mercantil concluída com desrespeito à transparência e à boa-fé que devem imperar nas relações
comerciais, além da comunidade internacional, que, ao contrário do que se possa imaginar, não se
interessa apenas pela tutela dos direitos humanos, mas também intervém de forma ativa e crescente
na construção do progresso social, jurídico e econômico das nações. Colabora para o progresso
jurídico ao promover, através de tratados, medidas de cooperação internacional em matérias como
direitos humanos, terrorismo, narcotráfico, meio ambiente e, mais recentemente, corrupção. E
contribui para o progresso socioeconômico mediante o comércio transnacional, entre cujos efeitos
benéficos figuram a geração de fontes de trabalho por meio de investimentos diretos, a promoção e
difusão de avanços tecnológicos e a diminuição dos preços dos bens de uso e de consumo através
do incentivo à concorrência. 27
3. Tipicidade objetiva e subjetiva

3.1 Corrupção ativa em transação comercial internacional (art. 337-B, CP)

A conduta típica consiste em prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a
funcionário público estrangeiro, ou a terceira pessoa, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar
ato de ofício relacionado à transação comercial internacional. Trata-se de tipo autônomo, misto
alternativo, anormal e incongruente.
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Prometer, oferecer e dar são verbos núcleos do tipo. Prometer expressa o ato de obrigar-se a dar, de
empenhar o compromisso de que dará ou fará algo em favor de alguém. Oferecer denota a ação de
apresentar, de colocar à disposição, de exibir. 28Ambas as condutas se distinguem do ato de dar,
que tem o sentido de efetivamente transferir a propriedade.

Cumpre registrar que o agente pode utilizar qualquer meio para corromper o funcionário público
estrangeiro, como palavras, atos, gestos insinuantes, escritos etc. Além disso, assinala o tipo penal
que a conduta pode ser praticada direta ou indiretamente. A forma indireta de prática do delito pode
ter mais de um sentido. Em primeiro lugar, abrange a ação, como intermediário de uma pessoa que
conhece o destino do dinheiro ou outro valor outorgado ao funcionário. Portanto, se essa pessoa tem
conhecimento do propósito do agente, será partícipe do delito, do contrário a corrupção será
reputada direta, pois a vontade do intermediário deixa de ser importante, constituindo mera extensão
da ação do sujeito principal. Ainda, a corrupção indireta pode ser perpetrada mediante insinuações e
atitudes não expressas que procuram revelar a intenção do autor de oferecer o valor.

Objeto material do delito é a vantagem indevida, elemento normativo do tipo que significa todo
benefício ou proveito contrário ao direito, de natureza material ou moral. Embora para alguns a
vantagem deva ser de natureza exclusivamente patrimonial, 29acolhe-se aqui o entendimento de
que sua acepção deve ser entendida em sentido amplo, já que o funcionário pode se corromper sem
que a retribuição almejada tenha necessariamente valor econômico. 30Assim, o funcionário pode
agir por amizade, ou visando alcançar um posto funcional de destaque ou mesmo para satisfazer um
desejo de vingança. 31Demais disso, a vantagem deve ser indevida, ou seja, ilícita, contrária ao
direito, podendo consubstanciar-se em dinheiro, bem imóvel, distinções honoríficas ou qualquer outro
objeto ou coisa apreciável. 32

A vantagem indevida deve ser prometida, oferecida ou dada a funcionário público estrangeiro ou a
terceira pessoa. O conceito de funcionário público estrangeiro, elemento normativo do tipo de
valoração jurídica, é fornecido pelo próprio Código Penal (LGL\1940\2), que assim considera, para
efeitos penais, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou
função pública em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro (art.
337-D). As noções de cargo, emprego e função pública já foram elucidadas quando do estudo do
conceito de funcionário público insculpido no art. 327 do CP (LGL\1940\2). Entidades estatais são
pessoas jurídicas de direito público que integram a estrutura constitucional do Estado e têm poderes
políticos e administrativos. 33Já as representações diplomáticas são integradas pelo corpo
diplomático de um determinado país, que é o conjunto de agentes diplomáticos nacionais que têm,
entre outras atribuições, as de representação, defesa do status diplomático, proteção etc. 34Mas a
representação diplomática não é composta exclusivamente por agentes diplomáticos. Ela é integrada
por um pessoal técnico e administrativo, v.g., secretárias, criptógrafos, que também podem ser
considerados funcionários públicos estrangeiros. País estrangeiro, de acordo com a Convenção
sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais,
inclui todos os níveis e subdivisões de governo, do federal ao municipal (art. 1.4, b).

O Código Penal (LGL\1940\2) equipara ainda a funcionário público estrangeiro quem exerce cargo,
emprego ou função em empresas controladas, diretamente ou indiretamente, pelo Poder Público de
país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais (art. 337-D, par. ún.). Estas últimas são
associações de Estados, estabelecidas por tratados, que têm uma constituição e órgãos comuns e
têm personalidade legal distinta de seus membros ( v.g., ONU, OIT, OMS, FMI). 35

Registre-se que a lei também incrimina a conduta daquele que promete, oferece ou dá, direta ou
indiretamente, vantagem indevida a terceira pessoa, distinta do funcionário público estrangeiro, para
que esta o determine a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial
internacional.

Ao perpetrar o delito, o agente tem por finalidade determinar o funcionário público estrangeiro a
praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional. Praticar
significa levar a efeito, fazer, realizar, cometer, executar o ato, enquanto omitir implica deixar de
fazer, não atuar ou não manifestar-se. Ao retardar a prática de ato de ofício, o funcionário público
adia, protela ou procrastina a sua execução. Destarte, a corrupção visa fazer com que o funcionário
não realize o ato inerente à sua função no prazo legalmente estabelecido ou deixe fluir prazo
temporal relevante para a sua prática. Observe-se que, ao se omitir, o funcionário queda inerte, com
o manifesto propósito de não realizar o ato, ao passo que, ao retardar a sua intenção, é de apenas
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protrair no tempo a feitura do ato.

Exige-se que a vantagem indevida ofertada, prometida ou dada esteja relacionada a um ato próprio
do ofício do funcionário público, relacionado à transação comercial internacional. Se a conduta visa a
prática de ato não compreendido na esfera de competência do funcionário estrangeiro, não se
amolda ao tipo em apreço, podendo configurar outro delito (v.g., tráfico de influência). 36É importante
destacar, porém, que não há crime se o agente promete, oferece ou dá vantagem a funcionário
público estrangeiro com vistas a livrar-se de ato ilegal praticado por este. 37

Relação comercial internacional ž elemento normativo do tipo de valoração extrajurídica, é toda
operação de caráter mercantil levada a cabo entre pessoas físicas ou jurídicas (empresas), públicas
ou privadas, pertencentes a diferentes países. "Relação" aqui abrange negócios, contratos, acordos,
intercâmbios etc. São expressamente excluídos os convênios meramente culturais, políticos ou
militares, exceto quando tais acordos contenham cláusulas de natureza comercial.

Destarte, o tipo penal em apreço não incrimina a corrupção ativa em toda e qualquer transação
internacional, mas apenas aquela de cunho mercantil ou comercial. Se assim não fosse, chegar-se-ia
ao absurdo de um Estado ter de incriminar qualquer um de seus nacionais que oferecesse vantagem
indevida a um policial de outro país a fim de evitar a aplicação de uma simples multa de trânsito. 38

Importa destacar que pequenos mimos oferecidos ao funcionário público estrangeiro sem o propósito
de corrompê-lo não configuram o tipo de injusto em análise, de forma que as homenagens feitas a
funcionário por estima ou admiração, ou os pequenos presentes recebidos por mera cortesia, como,
por exemplo, comidas e bebidas oferecidas por ocasião das festividades natalinas ou de Ano Novo
não tipificam o delito em exame, pois aqui não se identifica o ânimo de corromper e tampouco a
consciência do funcionário de praticar, retardar ou omitir nenhum ato funcional, movido pela
venalidade.

Elemento subjetivo do tipo é o dolo, consubstanciado na consciência e vontade de oferecer,
prometer ou dar vantagem indevida a funcionário público estrangeiro, ou a terceira pessoa, acrescido
do elemento subjetivo do injusto consistente no especial fim de agir,que, nesse caso, constitui-se no
escopo de levar o funcionário a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado a transação
comercial internacional. Não é necessário, porém, para a configuração do delito, que essa finalidade
seja efetivamente alcançada.

Trata-se, nas duas primeiras modalidades ( prometer e oferecer), de delito de atividade, que se
consuma com o simples conhecimento, por parte do funcionário público estrangeiro ou da terceira
pessoa corrompida do oferecimento ou promessa de vantagem indevida, ainda que ao final seja
recusada a proposta delituosa. Já na terceira modalidade de conduta delitiva (dar), o crime é de
resultado, exigindo-se que o agente efetivamente conceda a vantagem material ou moral ao
funcionário público. Nos dois primeiros casos, a tentativa é admissível apenas na hipótese de a
conduta ser praticada por escrito, ocorrendo interceptação antes que a proposta chegue ao
conhecimento do funcionário público ou da terceira pessoa corrompida. A última modalidade, porém,
admite tentativa, qualquer que seja o meio de que se utiliza o agente para cometer o delito.
3.2 Tráfico de influência em transação comercial internacional (art 337-C, CP)

Cumpre registrar que o delito de tráfico de influência já constava da legislação pátria, como forma de
incriminação da conduta do particular que pretendesse influir em ato praticado por funcionário
público nacional no exercício de sua função (art. 332). Com a edição da Lei 10.467, idêntica conduta
passou a ser tipificada quando praticada no âmbito das relações comerciais internacionais.

O art. 337-C do CP (LGL\1940\2) incrimina a conduta daquele que solicita, exige, cobra ou obtém,
para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de
influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções, relacionado
a transação comercial internacional. Trata-se de tipo autônomo, misto alternativo, anormal e
incongruente.

As condutas típicas estão representadas pelos verbos solicitar, que significa pedir, rogar, procurar;
exigir, que expressa o ato de ordenar, reclamar, determinar; cobrar, que tem o sentido de fazer ser
pago; obter, que significa angariar, conseguir, receber, adquirir. O agente solicita, exige, cobra ou
obtém alguma vantagem, para si próprio ou para terceira pessoa, sob a alegação de que irá influir
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em ato praticado por funcionário público estrangeiro, relacionado a transação comercial
internacional.

O agente, portanto, afirma ter influência sobre funcionário público estrangeiro e promete colocar dita
influência a serviço do interesse de terceira pessoa, em troca de vantagem ou de promessa de sua
concreção. E, ao fazê-lo, atua com fraude, enganando quem espera que ele, valendo-se de seu
anunciado prestígio junto a funcionário público estrangeiro, efetivamente exerça alguma influência
sobre seus atos. Todavia, quando o agente, de fato, tem alguma influência junto ao funcionário e,
sem alardeá-la, desenvolve atividade junto àquele, não comete o delito em apreço. 39

Embora o tipo requeira que a fraude diga respeito aos atos praticados por funcionário público
estrangeiro, não é necessário que se trate de pessoa determinada ou que seu nome seja
mencionado à pessoa iludida, podendo ocorrer, inclusive, que o agente público em questão seja
incompetente para a realização do ato ou que sequer exista de verdade. 40Todavia, no caso de o
agente público ser identificado pelo agente, deve ele ser funcionário público estrangeiro, sob pena de
não se configurar o delito ( v.g., se se trata de funcionário público brasileiro, o delito será o do art.
332 do CP (LGL\1940\2)).

Insta registrar que o crime poderá ser praticado direta ou indiretamente, isto é, pode ocorrer ainda
quando o agente alega ter influência sobre terceira pessoa, que, de sua parte, é quem realmente
desfruta de prestígio junto a funcionário público estrangeiro, e que pretende poder influenciar ato por
este praticado.

Objeto material do delito é a vantagem, ou a promessa de vantagem, que pode assumir a forma de
qualquer proveito ou benefício visado pelo agente, seja de natureza material ou moral. A vantagem
pode ser almejada pelo próprio autor do delito para si mesmo ou para terceira pessoa.

O autor busca obter a vantagem prometendo influir sobre ato praticado por funcionário público
estrangeiro no exercício de suas funções, desde que relacionado à transação comercial
internacional. O conceito de funcionário público estrangeiro é fornecido pelo art. 337-D do CP
(LGL\1940\2) e já foi analisado por ocasião do estudo do delito do dispositivo anterior. O ato sobre o
qual o agente promete exercer influência deve ser relacionado a transação comercial internacional;
do contrário, a conduta será atípica.

O elemento subjetivo do tipo é representado pelo dolo. O tipo subjetivo é integrado ainda pelo
elemento subjetivo do injusto consistente na intenção do agente de obter "para si ou para outrem"
vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público
estrangeiro.

Sendo delito de atividade, nas três primeiras modalidades ( solicitar, exigir e cobrar) consuma-se com
a simples prática dessas condutas, independentemente de qualquer outro resultado. Na modalidade
obter, é delito de resultado, de forma que só se aperfeiçoa com o efetivo recebimento da vantagem
ou com a promessa de obtê-la. A tentativa é possível em todos os casos, embora nas três primeiras
hipóteses seja de difícil configuração.
4. Causas de aumento de pena

Consoante o exposto acima, não é necessário que o funcionário público estrangeiro efetivamente
pratique, omita ou retarde ato de ofício relacionado à transação comercial internacional para que o
crime de corrupção ativa se aperfeiçoe. Todavia, ocorrendo o exaurimento da conduta delitiva, prevê
o par. ún. do art. 337-B, sobre corrupção internacional, que, se o funcionário público estrangeiro
retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional, a pena daquele que lhe
prometeu, ofereceu ou deu vantagem indevida será aumentada de um terço.

Como já se salientou oportunamente, o retardamento do ato de ofício denota o escoamento do prazo
para a consecução do ato ou o fluxo do lapso temporal necessário para sua prática. Já na omissão, o
funcionário público estrangeiro deixa de praticar o ato sobre o qual gravita o delito, enquanto, na
última modalidade, ele pratica ato não permitido, atentando contra o dever inerente à função.

Essa causa de aumento de pena atua sobre a medida da culpabilidade, já que o agente, ao atingir
seu objetivo, macula a boa-fé das relações comerciais internacionais, o que torna sua conduta
visivelmente mais reprovável.
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Para o delito de tráfico de influência em transação comercial internacional, previsto no art. 337-C,
tem-se que, caso o agente, além de iludir a outrem, alegando desfrutar de influência na prática de
ato de ofício por parte de funcionário público estrangeiro, alegue ou insinue que a vantagem é
também destinada a este último, a pena será aumentada da metade. Alegar significa citar,
mencionar, ao passo que insinuar consiste no ato de persuadir, dar a entender de modo sutil ou
indireto. Não é necessário, porém, que a pessoa enganada acredite que a vantagem se destina a
funcionário estrangeiro, sendo bastante alegação ou insinuação desse fato pelo autor.

Essa causa de aumento de pena também atua sobre a medida da culpabilidade do agente, uma vez
que é maior a reprovabilidade da conduta daquele que, além de prometer falsamente exercer
influência sobre ato de ofício de funcionário público estrangeiro, alega ou insinua que também este
será beneficiado pela vantagem eventualmente recebida.
5. Pena e ação penal

A pena prevista para o delito de corrupção ativa em transação comercial internacional é de um a oito
anos de reclusão. Caso o funcionário público estrangeiro, em razão da corrupção, efetivamente
retarde ou omita ato de ofício, ou o pratique infringindo dever funcional, a pena do corruptor será
aumentada de um terço. Já para o tráfico de influência internacional, a pena prevista é de dois a
cinco anos de reclusão, além da pena pecuniária, para a conduta descrita no caput. Esta sanção
será aumentada da metade caso ocorra a circunstância descrita no par. ún. do art. 337-C.

Para a corrupção transnacional, admite-se a suspensão condicional do processo, em virtude da pena
mínima abstratamente cominada ser igual a um ano.

Em ambos os casos, a ação penal é pública incondicionada.
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