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1. RESUMO 

O presente trabalho, versa sobre os institutos relacionados à corrupção no Brasil, 

do modo em que se percebe um grande acervo jurídico de normas que visam o 

combate a corrupção. Entretanto, há ineficácia nesses diplomas legais face 

corrupção sistêmica, que venha a ser, o estágio em que a corrupção encontra-

se na forma mais desenvolvida, elaborada, institucionalizada e enraizada. Esse 
fenômeno ocorre através da participação de funcionários públicos, pessoas 

físicas, pessoas jurídicas, ou terceiros, de forma organizada, estruturada, com 

divisões de tarefas e hierarquias, visando a prática de corrupção e atos lesivos 

contra a Administração Pública, com a finalidade de desvio recursos públicos, 

obter vantagens indevidas e outras práticas ilícitas. O presente trabalho aborda 

a viabilidade da Criação de um Novo Tipo Penal, que introduz no Código Penal 
brasileiro o crime de Corrupção Sistêmica, previsto no artigo 333-A, a referida 

proposta foi desenvolvida em consonância com os princípios do direito penal, 

bem como os princípios constitucionais. A demonstração da viabilidade de 

implementação dessa proposta no nosso ordenamento jurídico é realizada 

através de um estudo, no qual apontamos as principais características e pontos 

relevantes de forma esquematizada, verificando-se o enquadramento do novo 
tipo penal em nosso ordenamento jurídico. 
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2. INTRODUÇÃO  

A palavra Corrupção está presente de forma tão abrupta em nossa 

sociedade que nos leva a crer que a corrupção é algo que faz parte do DNA 

brasileiro. Ao falarmos em corrupção pela primeira vez, temos em mente aquela 

velha percepção de que alguém está roubando dinheiro público. Esse alguém, 
geralmente é algum político ou empresário. 

Vejamos, são vários os crimes diretamente relacionados à corrupção 

em nosso ordenamento jurídico, no Código Eleitoral temos o crime de corrupção 

eleitoral Art. 299. No Código Penal temos, peculato Art. 312; inserção de dados 



falsos em sistema de informações Art. 313-A; modificação ou alteração não 
autorizada de sistema de informações Art. 313-B; emprego irregular de verbas 

ou rendas públicas Art. 315; concussão Art. 316; corrupção passiva Art. 317; 

facilitação de contrabando ou descaminho Art. 318; prevaricação Art. 319; 

condescendência criminosa Art. 320; advocacia administrativa Art. 321; violação 

de sigilo funcional Art. 325; tráfico de influência Art. 332; corrupção ativa Art. 333; 

corrupção ativa em transação comercial internacional Art. 337, todos previstos 

no Código Penal regente. 

Temos também as condutas criminosas previstas em legislações 

especiais como os crimes da lei de licitações, os da lei improbidade 

administrativa, os crimes da lei Anticorrupção, e os crimes de responsabilidade 

de prefeitos e vereadores. 
Existe ainda a chamada corrupção sistêmica, que é prática de delitos 

institucionalizados em órgãos da administração pública direta ou indireta, tanto 

na esfera federal, estadual e municipal, assim como nos poderes executivo, 

legislativo e judiciário, praticados por funcionários públicos, agentes políticos, 

agentes fiscalizadores, em consonância com particulares, como empreiteiros e 

demais empresários, podendo ser também pessoas físicas, pessoas jurídicas, 

ou terceiros, agindo de forma organizada, estruturada, com divisões de tarefas 

e hierarquias, visando a prática de corrupção e atos lesivos contra a 

Administração Pública, com a finalidade de desviar recursos públicos, obter 

vantagens indevidas e outras práticas ilícitas. 

Por consequência dessa forma estruturada de agir, os diplomas legais 
supra citado em face corrupção sistêmica tornam-se insuficientes, tendo em vista 

o estágio avançado que a corrupção se encontra, ou seja, na forma mais 

desenvolvida, elaborada, institucionalizada e enraizada na administração 

pública.  

Partindo desses pressupostos, o presente trabalho versa sobre a 

viabilidade da criação de um novo tipo penal, que introduz no Código Penal 
brasileiro o crime de Corrupção Sistêmica, previsto no artigo 333-A, com intuito 

de combater a corrupção de forma eficiente e punir os agentes criminosos, sejam 

eles pessoa física, pessoa jurídica ou terceiros. 

 

 



 
3. OBJETIVOS  

Os objetivos gerais do trabalho é analisar as condutas criminosas 

relacionadas à corrupção frente à administração pública, praticadas por 

funcionários públicos, agentes políticos, agentes fiscalizadores, em consonância 

com particulares, podendo ser pessoas físicas, pessoas jurídicas como 
empreiteiros e demais empresários. 

Referente aos objetivos específicos, estudar a viabilidade da criação 

de um novo tipo penal, que introduz no Código Penal brasileiro o crime de 

Corrupção Sistêmica, artigo 333-A, com intuito de combater a corrupção de 

forma eficiente e punir os agentes criminosos, sejam eles pessoas físicas, 

pessoas jurídica ou terceiros. 
 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa será baseada na Constituição Federal, nos Tratados 

internacionais, no Código Penal, Princípios do direito penal, princípios do 

processo penal, bem como outras normas relacionadas à corrupção. Para tanto, 

o procedimento técnico utilizado será o da pesquisa à bibliografia. O estudo 
bibliográfico será realizado em bibliotecas físicas e virtuais, e pela Internet. Será 

utilizado basicamente, livros e a legislação pátrio em vigência. 

Por ser uma discussão teórica, utilizaremos o método de pesquisa 

cientifico, que por sua vez possibilitará o desenvolvimento de um raciocínio 

lógico acerca do trabalho realizado. 
 

5. DESENVOLVIMENTO 

O proposta do novo tipo penal, é a de iserir na parte do Título XI, 

Crimes contra a Administração Pública, Capitulo II, Dos crimes Praticados por 
Particulares com a Administração em geral, devido a essa expressão de 

Administração Pública em Geral.  

A estrutura apresentada da possibilidade de criação um novo tipo 

penal, respeita a linguagem presente no nosso Código Penal, bem com as 



técnicas legislativas, organizada desde o “caput”, aos incisos, garantindo uma 
fácil leitura e compreensão. 

 
 Artigo 333-A: Organizar, promover, patrocinar, constituir, financiar 

ou associar, pessoalmente ou por interposta pessoa física, ou pessoa jurídica, 

organização criminosa visando a prática de corrupção, fraudes, e atos lesivos 

contra a administração pública: 
Pena - reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, e multa, sem prejuízo 

das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.  
§ 1º Considera-se organização criminosa a associação 4 (quatro) ou mais 

pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 

que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem 
ilícita ou de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais e cíveis, 

ou de atos lesivos contra a administração pública cujas penas máximas sejam 

superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. 
§ 2º Constituem atos lesivos à administração pública, para os fins desta 

Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas físicas ou jurídicas, que atentem 

contra o patrimônio público nacional, contra princípios da administração pública 

ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim 

definidos: 
I - solicitar, receber, facilitar, exigir, comprar, prometer, doar, oferecer ou 

dar, direta ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem, indevida a 

agentes políticos, agentes públicos, servidores públicos, empregados público, e 
aqueles que se equipararem a função pública, em exercício ou em função dela, 

ou a terceira pessoa a ele relacionada; 
II - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica 

para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários 

dos atos praticados; 
III - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, 

entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito 

das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro 

nacional. 
§ 3º Na mesma pena incorre quem impede ou, de qualquer forma, 

embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. 



§ 4º A pena aumenta-se até a metade se na atuação da organização 

criminosa houver emprego de arma de fogo, a prática de ameaça ou qualquer 

outro método de coerção. 
§ 5º A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou 

coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos 

de execução. 
 § 6º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): 
I - se há participação de agentes políticos, agentes públicos, servidor 

público, empregado público, e aqueles que se equipararem a função pública, em 

exercício ou em função dela, valendo-se a organização criminosa dessa 

condição para a prática de infração penal. 
II - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em 

parte, ao exterior; 
III - se a organização criminosa mantém conexão com outras 

organizações criminosas independentes; 
IV - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da 

organização criminosa. 
§ 7º A pena da pessoa jurídica é a mesma cominada na Lei nº 12.846, de 

1º de agosto de 2013. 

 
6. RESULTADOS 

Apresentada a proposta, demonstraremos a viabilidade de inserir-se 

a proposta no nosso ordenamento jurídico, através de um estudo analítico, 
sintetizando de forma esquematizada a estrutura do novo tipo penal da 

Corrupção Sistêmica, Artigo 333-A. 

6.1 Conceito e Considerações Gerais 

No caput do artigo temos o conceito de corrupção sistêmica, 

“organizar, promover, constituir, financiar ou associar, pessoalmente ou por 

interposta pessoa física, ou pessoa jurídica, organização criminosa visando a 

prática de corrupção e atos lesivos contra a administração pública”. 

O objeto jurídico tutelado é toda administração pública em seu perfeito 

funcionamento, o sistema econômico e financeiro do pais e desenvolvimento 



sustentável da nação e a coletividade, tendo em vista a natureza da conduta e 
aos prejuízos que causariam não só ao perfeito funcionamento da administração 

pública em consonância com os princípios constitucionais que a regem, mas bem 

como toda a ordem pública, o sistema econômico financeiro e desenvolvimento 

sustentável.  

O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, pois trata-se de crime 

comum, haja vista que qualquer um pode participar de um grupo que visa a 

corrupção de forma organizada, dessa forma, em uma licitação, os participantes 

podem combinar o preço antes de apresentar a proposta; pode ser que no 

mesmo caso haja a participação de funcionários públicos; ou ainda participação 

o de terceiros. 

 Já o sujeito passivo não será somente a administração Pública, mas 
também a coletividade, pois, faltando recursos financeiros e investimentos 

necessários devido aos desvios, a coletividade passa a ser vítima da corrupção. 

Ação nuclear do tipo penal é o verbo, organizar, promover, patrocinar, 

constituir, financiar ou associar, o termo associar refere-se a 4 (quatro) ou mais 

pessoas, com o objetivo da pratica de corrupção e atos ilícitos contra a 

administração. 

No que tange a organizar, promover, constituir, financiar, caracteriza 

a formação de uma organização é o elemento em que diferencia a corrupção 

sistêmica das demais modalidades de corrupção prevista no Código Penal ou 

em outras legislações relacionadas a corrupção. 

Referente a associar-se, faz-se necessário que esta associação seja 
de 04 (quatro) ou mais pessoas, de forma permanente, do contrário haverá 

somente a o concurso de agente. 

Visando a prática de corrupção ou atos lesivos, a conduta prevista é 

a prática de crime contra a administração pública, onde deixa especificado a 

determinação da reunião em grupo. 

O Elemento subjetivo do tipo é a finalidade exclusiva e especifica de 
cometer crimes de corrupção. E o elemento subjetivo do crime é o dolo, 

consubstanciado na vontade livre e consciente do agente em associar-se a um 

grupo de pessoas com o intuito de praticar crimes de corrupção contra a 

Administração Pública. 



 Existe a possibilidade da forma tentada, comprovada a estabilidade 
e existência da organização dos agentes, basta a simples menção de cometer o 

crime, fica configurada a tentativa. Haverá a consumação do crime com a prática 

de qualquer ato previsto no § 2º do referido artigo. 

Ao cominar a pena de 5 (cinco) a 15 (anos) de reclusão, levamos em 

conta a gravidade dos danos e prejuízos causados pela Corrupção Sistêmica e 

seguimos a mesma pena imposta nos casos previsto no art. 33 da lei de Drogas.  

A teoria adotada foi a Teoria Monista, (é a teoria adotada pelo código 

penal) ao cominar a mesma pena para os agentes integrantes dessa 

organização, afastou-se a ideia da teoria pluralista adotada nos crimes de 

corrupção passiva e corrupção ativa, adotou-se então a teoria Monista, havendo 

somente um crime no caso em que 04 (quatro) ou mais pessoas de forma 
estruturada e organizada se associem para a prática de corrupção e atos lesivos 

contra administração pública. 

No tocante as causas de aumento de pena, será aumentada pela 

metade quando um agente da organização criminosa agir com emprego de arma 

de fogo, a prática de ameaça ou qualquer outro método de coerção, conforme 

disposto no § 7º do referido artigo. Entretanto, para aplicar-se o aumento da pena 

a todos os integrantes, é necessário que os demais membros conheçam os 

métodos utilizados. 

Poderá ainda a pena ser aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois 

terço) quando há participação de agentes políticos, agentes públicos, servidor 

público, empregado público, e aqueles que se equipararem a função pública, em 
exercício ou em função dela, valendo-se a organização criminosa dessa 

condição para a prática de infração penal; se o produto ou proveito da infração 

penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior; se a organização criminosa 

mantém conexão com outras organizações criminosas independentes; ou se as 

circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização 

criminosa. 
Atualmente não podemos falar que a corrupção sistêmica é um crime 

pois a mesma não possui nenhuma previsão legal, assim rege o Princípio da 

Legalidade ou da reserva legal, ou seja, não há crime sem lei anterior que o 

defina, nem pena sem prévia cominação legal, sendo assim, a corrupção 

sistêmica é a prática de atos lesivos contra a administração pública, de forma 



organizada e estruturada, onde cada agente possui sua finalidade especifica e a 
mesma ainda não possui tipificação penal. 

Ao Estado é assegurado legislar sobre o determinado tema quando 

os meios de controle social são suficientes para coibir a prática do mesmo, é o 

chamado Princípio da Intervenção Mínima. Valendo-se disso, o Estado tem a 

obrigação através do Direito Penal de criar mecanismos onde se busque a 

efetividade da lei e a segurança jurídica para proteger o funcionamento da 

Administração Pública. 

Quanto a criação de um mecanismo para proteger a administração 

pública, deve se ressaltar o Princípio da Ofensividade, nota-se que a criação visa 

proteger de algo que venha a ofender, que seja imoral, que cause lesão e oferece 

perigo ao bem tutelado, garantindo ao Estado o direito de legislar sobre o tema 
da Corrupção Sistêmica. 

O Princípio da Fragmentariedade, que reforça o dever do Estado em 

legislar visando proteger bens jurídicos de grande relevância, que no caso em 

tela venha a ser o perfeito e eficiente funcionamento da Administração Pública, 

bem como todos os princípios pilares que a regem. 

Os agentes que cometem atos lesivos contra a Administração Pública 

que caracteriza a conduta da corrupção sistêmica, sobre a ótica do Princípio da 

Culpabilidade, necessariamente agem com dolo, com intenção, sendo 

dispensados os casos de imprudência, imperícia, porém nos casos de 

negligência deve ser observado se o agente não a fez por motivos ilícitos.  

Em conformidade com o Princípio da Proporcionalidade da Pena, 
todos os tipos penais vigentes elaborados pelo legislador observam esse 

preceito que tem previsão constitucional, no caso do novo tipo penal 

apresentado, a mesma foi resguardada a fim de manter a constitucionalidade do 

texto e garantir que não exceda o direito de punir do Estado, que a pena seja 

limitada ao dano causado. 

Foi observado também o Princípio da Taxatividade, que deve ser 
exclusivamente observada pelo criador da lei, onde deverá descrever de forma 

técnica qual a conduta delituosa, não deixando espaço para diversas 

interpretações, esse princípio deve ser observado para não deixar a norma penal 

aberta. 

 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Faz-se necessário a criação de um novo dispositivo legal, motivado 

pelos danos causados pela corrupção sistêmica e com a gravidade dos mesmos, 

entre as ameaças decorrentes desse delito que fere o Estado Democrático de 

Direto, a Ordem Pública, a Administração da Justiça; 

Faz-se necessário, também, pela existência de vínculos entre a 
conduta da corrupção sistêmica e outras formas de crime, como no caso da 

lavagem de dinheiro, corrupção passiva, corrupção ativa e outros. 

Faz-se necessário, ainda, devido aos casos de corrupção sistêmica 

que penetram vários segmentos da sociedade, os quais tem potencial para 

desestabilizar a política, a economia, e o desenvolvimento sustentável do país. 

Convencido de que a corrupção se tornou sistêmica e que afeta todos 
os residentes e domiciliados no território brasileiro, uns de forma direta, outros 

de forma indireta, e essa é a única forma de combate-la de modo eficiente. 

Reconhecendo que as legislações existentes não abordam o tema 

com a mesma profundidade e eficiência, garantindo ao Estado Democrático de 

Direito o seu poder e punir. 

Tendo a presente proposta atendido aos princípios do Direito Penal, 
e aos princípios Constitucionais, no tocante a redação do tipo penal incriminador, 

bem como a pena imposta; 

Portanto há necessidade do controle social por meio do direito penal, 

punindo de forma eficiente aos agentes que comentem esse delito contra o 

Estado e a população, pois fere as diretrizes fundamentais de investimentos nas 
áreas da educação, saúde, ciência e desenvolvimentos tecnológicos e outras. 
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