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Apresentação
O presente livro, intitulado Estudos Sobre Direito Penal Moderno, que
ora chega às mãos do leitor, é fruto do trabalho de pessoas muito dedicadas
e experientes. Trata-se, indubitavelmente, de estudiosos que conquistaram o
respeito, a confiança e o apreço de muitos. A prova de seu conhecimento sobre
o tema concretiza-se nesta compilação de magníficos textos, que se materializa
nesta bela obra produzida pela Editora Clássica.
Esta conquista não foi fácil, rápida, tranquila e nem repleta de
celebrações. Ao contrário, foi árdua, longa, solitária e de muitas despedidas.
Na academia, costumamos combater a boa luta no debate, no diálogo
frente a frente, em nossos congressos, seminários, encontros jurídicos e nas salas
de aulas. De forma repentina tivemos de reinventar-nos; na solidão, em meio a
tempos pandêmicos, fomos direcionados a reencontrar-nos e reconectarmo-nos
com o mundo. Dessarte, invadimos o cyberespaço de forma compulsória.
Foram tempos difíceis que ainda perduram para todos nós; entretanto,
em meio a todas as adversidades, ao dedicarmo-nos ao trabalho duro, muita fé
e perseverança, colhemos bons frutos.
Nossos alunos, professores e amigos de outros Programas de PósGraduação em Direito pesquisaram muito; realizamos numerosas parcerias e
juntos fizemos a diferença na Academia.
É, portanto, uma honra apresentar a obra intitulada Direito Penal
Moderno, disciplina ministrada pelo Professor Doutor Sérgio Fernando
Moro, no Programa de Mestrado e Doutorado do Centro Universitário
Curitiba – UniCuritiba.
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O trabalho apresenta estudos que abordam a temática dos Direitos
Penal e Processual Penal, permeando assuntos como: a corrupção, a lavagem
de dinheiro, as organizações criminosas, o direito ao silêncio, a colaboração
premiada, a presunção de inocência e os métodos investigativos modernos
e a definição do universo de aplicação do Direito Penal Econômico; todos a
partir do perfil material centrado no bem jurídico, com abordagem de modelos
variantes da respectiva definição, como o criminológico.
Antes que compartilhar com os leitores a grandiosidade de ter um
professor da experiência e competência do Professor Moro em nosso Programa
de Mestrado e Doutorado, gostaria de reiterar que este trabalho, pela sua
qualidade e magnitude, reflete a contribuição de verdadeiros mestres e doutores
em Direito Empresarial e Cidadania, que tiveram como mentores notáveis
Professores e Orientadores.
O Professor Sérgio Fernando Moro é amado por seus alunos, respeitado
por todos os seus colegas, venerado por muitos e incompreendido por tantos!
Um humanista preocupado com a Educação e a disseminação do conhecimento.
Sempre muito sereno, verdadeiro e fiel aos seus princípios. Muito ativo
nos eventos do Programa, portador de uma didática e pontualidades ímpares.
Nunca trouxe para a sala de aula as questões que enfrentava no Poder Judiciário
e como Ministro da Justiça. Um ser humano completo, em toda sua essência.
É uma honra para todos nós tê-lo em nosso Programa de Mestrado e
Doutorado do UniCuritiba. A certeza de que tem feito um trabalho de excelência na
Academia reflete-se aqui nesta obra, fruto do trabalho de seus alunos e orientandos.
Curitiba 01 agosto de 2021.

Viviane Coêlho de Séllos-Knoerr
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Prefácio

Em 2014, emergia a “Operação Lava Jato” e, em razão dela,
o Brasil, mediante a resposta penal, redesenhou a teoria dos perfis das empresas,
instituindo um perfil a mais, o perfil ético.
Naqueles dias, um festival de fraudes, crime organizado e lavagem de
dinheiro, estava a ocorrer endemicamente, inoculadas em um governo federal
corrupto e opressor das liberdades econômicas.
O Brasil se impôs, muito mais forte do que a bandalheira e a
bandidagem, e o protagonista deste levante nacional que desarticulou esta máfia
governamental foi o Professor Doutor Sérgio Moro.
Na oportunidade, o Juiz Moro sequer tinha certeza de que as
medidas tomadas através de suas decisões seriam respaldadas pelas instâncias
superiores da justiça.
A única certeza que ele tinha era a de que estava fazendo o certo
e, com razão, teve segurança na máxima de que não se erra quando se faz
o que é correto.
O Brasil se levantou em apoio ao Juiz Moro e sua jurisdição criminal
pautou uma profunda experiência e ganho de maturidade no nosso Direito Penal.
É possível dizer com tranquilidade que o Direito Penal brasileiro,
nestes temas criminais, é um dos mais bem sistematizados e avançados
do mundo.
Conta com a fina flor do Direito Brasileiro. São excepcionais os
juristas e mestres das ciências penais em nosso país, especialmente no que tange
aos crimes econômicos, contra a administração pública ou contra a paz pública.
Realmente, os programas de mestrado e doutorado, como o da
UNICURITIBA que investiga direito empresarial e cidadania, acabaram
se debruçando sobre estas ciências criminais, como não poderia deixar de ser.
E, para a felicidade da UNICURITIBA, dentre seu quadro docente
de notáveis, como os professores Fernando Knoerr, Mateus Bertoncini e outros
expoentes, encontra-se o próprio Professor Doutor Sérgio Moro.
19

Ora, um programa de mestrado e doutorado de ponta, como é o da
UNICURITIBA, com estes professores incríveis, com o próprio Professor
Doutor Sérgio Moro, certamente trará ainda mais contribuições genuínas,
impactantes e evolutivas para as ciências criminais brasileiras.
Foi oportuna a UNICURITIBA haver aberto, no seu programa de
mestrado e doutorado, uma terceira linha de pesquisa à propósito das ciências
criminais de âmbito econômico.
O Professor Doutor Sérgio Moro já é uma referência global. Em março
de 2016, a Revista Fortune o considerou o 13º maior líder mundial. A lista tinha
cinquenta nomes e Moro era o único brasileiro. Em abril de 2016, a revista
Time o considerou uma das cem pessoas mais influentes do mundo, sendo o
único brasileiro na lista. Em setembro de 2016, a Bloomberg o considerou o
10º líder mais influente do mundo. Em 15 de maio de 2018, a Universidade de
Notre Dame lhe concedeu o título de Doutor em Leis Honoris Causa por ser um
exemplo claro de alguém que vive os valores e que luta pela justiça sem medo
ou favor. A mesma instituição já lhe havia dado um prêmio no ano anterior.
Em dezembro de 2019, foi eleito pelo jornal britânico Financial Times como
uma das cinquenta personalidades mundiais que moldaram os anos 2010, sendo
o único brasileiro da lista.
E, agora, com esta linha de pesquisa de ciências criminais econômicas,
estruturado no Brasil junto com o Time de peso e o suporte do Programa de
Mestrado e Doutorado da UNICURITIBA, liderado pela magnífica professora
e jurista Doutora Viviane Coêlho de Séllos-Knoerr, as respectivas investigações
científicas de Direito Penal, sem dúvida, serão de altíssimo nível, refinadas e de
padrão internacional.
Aos meus olhos, faço muita questão de fazer ciência jurídica com
estes maravilhosos juristas e junto a esta exemplar Instituição de Ensino
Superior, pois fazem parte da elite de nossas letras jurídicas, sem demérito
a todos os outros brilhantes juristas e programas de mestrado e doutorado
que temos no Brasil.
A presente obra é uma destas iniciativas destes irretocáveis professores.
São Paulo, julho de 2021.
Professor Livre-Docente Ricardo Sayeg
Presidente do Instituto do Capitalismo Humanista
Titular da Cadeira n. 32, da Academia Paulista de Direito
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NORMAS MUNICIPAIS, DE INTERESSE ESTRITAMENTE LOCAL, PODEM SER
UTILIZADAS PARA COMPLETAR O TIPO PENAL EM BRANCO PREVISTO
NO ARTIGO 268 DO CÓDIGO PENAL?
MUNICIPAL RULES, OF STRICTLY LOCAL INTEREST, CAN BE USED TO
COMPLETE THE BLANK CRIMINAL TYPE PROVIDED FOR IN
ARTICLE 268 OF THE CRIMINAL CODE?
Jean Colbert Dias1
Anderson Ferreira2
Alexandre Magno Augusto Moreira3
RESUMO
Trata o presente artigo de pesquisa sobre as discrepâncias entre as normas
jurídicas expedidas pela União, Estados, Distrito Federal e pelos Municípios em
razão da Pandemia do Covid-19, que tratam de medidas sanitárias preventivas e
regras de isolamento social. O trabalho presta-se a investigar sistematicamente
a força das normas municipais como forma de complementação do tipo penal
em branco previsto no art. 268 do Código Penal. O estudo utiliza o método
dedutivo, empregando como permissa maior a regra de competência legislativa
concorrente disposta na Constituição Federal e como premissas menores a
Constituição do Estado do Paraná e a legislação específica de dois Municípios
paranaenses sobre o tema; ainda, alinhavando-se a pesquisa com precedentes
do Supremo Tribunal Federal que tratam da universalidade e homogeneidade
das normas jurídicas frente às regras de competência legislativa constitucional.
O objetivo central da pesquisa é responder a seguinte problemática: “normas
Doutorando e Mestre em Direito Empresarial e Cidadania pelo Centro Universitário Curitiba
- UNICURITIBA. Advogado, Professor de Direito Penal e Prática Profissional da UNICESUMAR
– Campus de Curitiba - PR.
Email: jean@diasferreiraadvogados.com.br. Lattes: http://lattes.cnpq.br/7136354849346205.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7266-3442. Lattes: http://lattes.cnpq.br/7136354849346205.
2
Mestrando em Direito Empresarial e Cidadania pela Faculdade de Direito do Centro Universitário
Curitiba (Unicuritiba). Advogado. E-mail: anderson@diasferreiraadvogados.com.br. Lattes: http://
attes.cnpq.br/0176024804439905. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0803-6361.
3
Doutorando em Direito Empresarial e Cidadania pelo Centro Universitário Curitiba UNICURITIBA. Mestre em Direito Processual Civil e Cidadania pela UNIVERSIDADE
PARANAENSE – UNIPAR – Unidade Universitária de Francisco Beltrão – PR. Coordenador
e Professor do Curso de Direito da UNIPAR - Unidade Universitária de Francisco Beltrão –
PR. E-mail: alexandremagno@prof.unipar.br. Lattes: http://lattes.cnpq.br/0564249425313675.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4543-131X.
1
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municipais, de interesse estritamente local, podem ser utilizadas para completar
o tipo penal em branco previsto no art. 268 do Código Penal?”. O resultado da
pesquisa direcionou-se no sentido de não admitir-se que normas de cunho local,
não homogêneas entre Municípios com a mesma realidade fática, cujas normas
também não guardam relação de universalidade e homogeneidade, por isso,
não atenderiam os requisitos necessários para completar o tipo penal em branco
ora analisado, portanto, restaria rechaçada esta técnica de reenvio do Direito
Penal ao Direito Administrativo, utilizando-se como parâmetro o caso concreto
explicitado nesse estudo.
PALAVRAS-CHAVE: Pandemia; Tipo Penal em Branco; Legislação Municipal;
Complementação; Legitimidade.
ABSTRACT
This research article deals with the discrepancies between the legal rules issued
by the Union, the States, the Federal District and the Municipalities due to
the Covid-19 Pandemic, which deal with preventive sanitary measures and
rules of social isolation. The work lends itself to systematically investigating
the strength of municipal rules as a way of complementing the blank criminal
type provided for in art. 268 of the Penal Code. The study uses the deductive
method, using the concurrent legislative competence rule set out in the Federal
Constitution as the major permissive and the Constitution of the State of Paraná
and the specific legislation of two Paraná municipalities on the subject as minor
premises; still, aligning the research with precedents of the Supreme Federal
Court that deal with the universality and homogeneity of the legal norms in
face of the rules of constitutional legislative competence. The main objective
of the research is to answer the following problem: “municipal rules, of strictly
local interest, can be used to complete the blank penal type provided for in art.
268 of the Penal Code?”. The research result was directed in the sense of not
admitting that local norms, not homogeneous among Municipalities with the
same factual reality, whose norms also do not have a relation of universality
and homogeneity, therefore, would not meet the necessary requirements for
complete the blank criminal type now analyzed, therefore, this technique of
referring Criminal Law to Administrative Law would remain rejected, using as
a parameter the specific case explained in this study.
KEYWORDS: Pandemic; Blank Criminal Type; Municipal legislation;
Complementation; Legitimacy.
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INTRODUÇÃO
Esse artigo é fruto de pesquisa realizada acerca da aplicação concreta
do art. 268 do Código Penal em decorrência da Pandemia do Covid-19, que
fez florescer o referido tipo penal de pouquíssima aplicação prática até este
período ímpar.
Chamou a atenção deste pesquisador a profusão de normas municipais
criadas para disciplinar assuntos de defesa da saúde pública, em especial regras
atinentes à vigilância sanitária e isolamento social, por isso, baseado em casos
concretos vivenciados no litoral do Estado do Paraná, mais precisamente nas
claras divergências legislativas havidas entre os Municípios de Guaratuba e
Matinhos, é que se assentou esse estudo.
O primeiro passou focou-se na apuração da competência constitucional
para legislar em matéria de defesa da saúde, perlustrando o art. 24, XII da
Constituição Federal e o art. 13, XII da Constituição do Estado do Paraná.
Num segundo estágio a pesquisa direcionou-se ao cotejamento do
conteúdo da Lei Federal nº. 13.979/20 e seus reflexos aos demais entes da
Federação, ainda, buscando sua interpretação defronte à decisão liminar
proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADIN nº. 6.343/DF.
Ato seguinte, com o apoio da doutrina constitucional e de precedentes
do Supremo Tribunal Federal, foi possível identificar um padrão de concepção
acerca da homogeneidade legislativa e o critério de universalidade desenhado
na Constituição Federal, transportando-os para a seara do Direito Penal.
Por consequência, utilizando-se de um modal que foge da dinâmica
dos trabalhos científicos, questionou-se novamente a problemática central dessa
pesquisa que já havia sido anunciada no introito do trabalho, porém, nesta
ocasião a pergunta foi recolocada no cenário proposto nos casos concretos
identificados nos Municípios de Guaratuba e Matinhos, situados no litoral
do Estado do Paraná, ocasião em que foi esmiuçada a legislação municipal
produzida por estes Municípios entre os meses de julho e agosto de 2020.
Essa pesquisa quedou-se com o apontamento de uma resposta à
problemática proposta, mantendo hígida a premissa maior estabelecida,
concluindo que o tipo penal em branco capitulado no art. 268 do Código Penal
exige de sua norma complementadora o respeito a critérios de homogeneidade
diante das situações peculiares que o caso concreto lhes oferece.
A pesquisa também averiguou a finalidade (teleologia) empregada pelo
legislador ordinário ao construir o tipo penal em apreço, resguardando, pois,
o critério de universalidade da norma a ser utilizada como complemento do
referido tipo penal.
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1 A COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR EM MATÉRIA DE DEFESA DA SAÚDE
Conforme estabelece o art. 24, XII da Constituição Federal, fixado como
premissa maior deste estudo, especificamente no que tange à competência para
legislar em matéria relativa à defesa da saúde, fica claro que cabe precipuamente
à União Federal editar normas de conteúdo geral sobre o tema concorrentemente
com os Estados.
Na Constituição do Estado do Paraná, em seu art. 13, inciso XII, é
replicada a mesma lógica impressa no texto da Carta Magna, havendo norma
expressa no seu §1º acerca da suplementariedade da atividade legislativa do
Estado; é importante frisar que no corpo da Norma Maior estadual não há
referências acerca da delegação da competência legislativa para os Municípios
legislarem em matéria afeta à defesa da saúde.
A Constituição paranaense não deixa dúvidas sobre a ascendência das
normas federais, frisando no §3º do artigo acima citado que: “A superveniência
de lei federal sobre normas gerais suspende a eﬁcácia da lei estadual, no que
lhe for contrário”.
Ainda, em referência à Constituição do Estado do Paraná, ao seu art.
17, incisos I e II, evidencia-se que compete aos Municípios legislar sobre
os assuntos de interesse local e de forma suplementar à legislação federal e
estadual no que couber; entretanto, por obviedade os Municípios não podem
destoar das normas federais e estaduais em vigor.
Adiante, o supracitado artigo da Constituição Estadual, quando se refere
à saúde, apenas disciplina no inciso VII que cabe aos Municípios: “prestar, com
a cooperação técnica e ﬁnanceira da União e do Estado, serviços de atendimento
à saúde da população”; não havendo, portanto, qualquer alusão à delegação de
competência legislativa em matéria de defesa da saúde, cingindo-se a tratar da
execução e prestação dos serviços de saúde para a população.
No Título VI da Constituição do Estado do Paraná, que trata da Ordem
Social, também não se vislumbra qualquer espécie de delegação legislativa ou
menção à concorrência para elaboração de normas de conteúdo que remetam à
defesa da saúde. Apenas existem normas de cunho geral (art. 165 e seguintes),
que tratam da execução dos serviços de saúde e da forma que eles serão
executados no desenho tripartite do sistema de saúde vigente no Brasil.
Os Municípios, baseados no art. 30 da Constituição Federal, que lhes
permite legislar sobre assuntos de interesse local, estão produzindo normas
próprias e singulares sobre o isolamento social e medidas sanitárias preventivas
por conta da Pandemia do Covid-19.
Nesta esteira, o Governo Federal, visando disciplinar a temática acerca
das medidas preventivas ao vírus, editou sucessivas Medidas Provisórias
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que culminaram na solidificação da redação atual da Lei nº. 13.979/20, que:
“Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto
de 2019”, na tentativa de padronizar a regras no âmbito nacional.
Ocorre que a promulgação da referida lei não foi suficiente para acalmar
a ânsia legislativa dos Estados, Distrito Federal e Municípios, culminado na
judicialização dessas divergências perante o Supremo Tribunal Federal, cujo
desenrolar processual será tratado no próximo tópico desse trabalho.
2 A LEI FEDERAL Nº. 13.979/20 E A SUA JUDICIALIZAÇÃO ATRAVÉS DA ADIN
Nº. 6.343/DF
Conforme dito alhures, após a edição de sequenciais Medidas Provisórias
pelo Governo Federal, cuja técnica legislativa inclusive é questionada como
matéria de fundo na ADI nº. 6.343/DF, houve a manifestação formal de muitos
governadores e prefeitos que informaram objetivamente que não se sujeitariam às
regras gerais impostas pela União, pois, num contexto geral, eram consideradas
por eles menos restritivas do ponto de vista de isolamento social e das medidas
sanitárias preventivas.
Por conta disso, o Pretório Excelso foi provocado através de Ação
Direta de Inconstitucionalidade supramencionada, tendo o Ministro Marco
Aurélio Mello, em sede cautelar decidido por não suspender os efeitos da
Medida Provisória nº. 926/20 que alterou parcialmente a Lei nº. 13.979/20, cuja
decisão na sequência foi referendada pela maioria dos Ministros que compõem
o Órgão Pleno daquela Corte.
A referida decisão liminar considerou que mesmo diante da vigência
da norma federal que definiu regras sobre a Pandemia do Covid-19, permitirse-á aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios tomarem providências
normativas e administrativas sobre a mesma temática.
A decisão do Supremo Tribunal Federal, porém, não possui clareza
suficiente acerca da natureza das medidas administrativas ou normas que
estariam, por exemplo, autorizados os Municípios a produzir, respeitando a
dicção do art. 30, inciso I da Constituição Federal.
Pelo estabelecido na Lei nº. 13.979/20, que foi mantida hígida pela
decisão da Suprema Corte, a delegação legislativa conferida aos Estados, Distrito
Federal e Municípios prevista nesta lei remetem principalmente à possibilidade
de fixação de punições administrativas, geralmente multas, inclusive abrindo-se
a hipótese de criação de regras locais próprias neste sentido.
A delegação de competência legislativa concorrente para os Estados,
Distrito Federal e Municípios restringe-se ao âmbito administrativo,
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resumindo-se, de acordo com a norma federal, à aplicação de penalidades
administrativas (multas), não havendo qualquer disciplina acerca da
possibilidade destas normas serem utilizadas para fins de complementação de
tipos penais, muito menos para estruturar o art. 268 do Código Penal, um tipo
penal indiscutivelmente em branco.
Neste espeque que emerge a problemática arguida no preâmbulo dessa
pesquisa: normas municipais, de interesse local, podem ser utilizadas para
completar a norma penal em branco prevista no art. 268 do Código Penal?
Por isso, no próximo tópico será necessário desenvolver a compreensão
dada pelo legislador constituinte acerca da competência legislativa concorrente
e seus reflexos na esfera criminal, notadamente quando as normas locais não
guardam relação de homogeneidade necessária com normas editadas por outros
entes da federação para serem consideradas normas de conteúdo universal.
3 MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL: AUSÊNCIA DE UNIFORMIDADE DAS NORMAS
DE ISOLAMENTO SOCIAL E DAS MEDIDAS SANITÁRIAS PREVENTIVAS
Conforme expressado no art. 24, §2º da Constituição Federal, cabe à União
edificar normas de conteúdo geral, normas não exaustivas, leis-quadro, princípios
amplos, que traçam um plano, sem descer a pormenores (MENDES, 2018).
A doutrina destaca que a Constituição Federal adotou um sistema
legislativo vertical no campo das competências concorrentes, permitindo que
os Estados e os Municípios editem normas que não divirjam das normas de
conteúdo geral impostas pela União:
[...] é possível afirmar que a CF optou pela adoção de um
modelo não cumulativo (ou seja, vertical) no âmbito das
competências concorrentes, pois cabe à União apenas
(em regra) a edição de normas gerais, que poderão ser
objeto de complementação (competência suplementar)
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.
A verticalidade decorre do fato de que a legislação editada
em caráter complementar deverá observar o conteúdo das
normas gerais editadas pela União. (MORAES, 2019 apud
SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2019, p. 945)

Está evidenciado que na falta de normas gerais, permitir-se-á aos
Estados e aos Municípios legislar de forma ampla, contudo, sobrevindo
legislação federal sobre uma determinada temática, operar-se-á a suspensão
imediata da norma de conteúdo local que eventualmente contrarie o preceituado
na norma federal.
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Gilmar Mendes destaca que haverá um bloqueio de competência em
razão do ato legislativo advindo da União:
Opera-se, então, um bloqueio de competência, uma vez
que o Estado não mais poderá legislar sobre normas
gerais, como lhe era dado até ali. Caberá ao Estado, depois
disso, minudenciar a legislação expedida pelo Congresso
Nacional. [...] em seguida, apura-se a compatibilidade da
norma das demais esferas da Federação com o regramento
geral expedido pela União. [...] pode-se dizer que propósito
de entregar à União a responsabilidade por editar normas
gerais se liga à necessidade de nacionalizar o essencial,
de tratar uniformemente o que extravasa o interesse local.
(MENDES, 2018)

Está cristalizado que o ideal propugnado pelo legislador constituinte
nesta seara foi o de implementar normas com amplitude nacional, para fins de
uniformizar o que ultrapassa o interesse local. Conforme realçado pela doutrina,
no sentido de nacionalizar o essencial.
O art. 30 da Constituição Federal que define a competência legislativa
suplementar dos Municípios, não confere uma procuração em branco para que
os entes municipais legislem sobre qualquer matéria e em qualquer hipótese.
Destaca-se como matérias de interesse local aquelas pertinentes aos
transportes coletivos municipais, coleta de lixo, ordenação e ocupação do solo
urbano, fiscalização de higiene de bares e restaurantes, dentre outras temáticas
de afetação local.
Não há como negar que a fixação de normas de isolamento social e de
normas sanitárias preventivas não estejam agregadas ao interesse local, diante
das características específicas de cada Município ou região do país, além da
magnitude do território nacional onde constatam-se inúmeras peculiaridades
regionais; como: o clima, a fauna, a flora, o fluxo turístico, a cobertura da rede de
fornecimento de água e coleta de esgoto, e muitas outras especificidades locais.
Por outro lado, apesar do postulado na decisão cautelar proferida na
ADI nº. 6.343/DF e da constatação que existe certamente interesse local na
definição de normas de isolamento social e de normas sanitárias preventivas
específicas para determinadas regiões do país, no entanto, denota-se que há
indisfarçável ausência de uniformidade dentre as várias normas editadas por
Estados e Municípios brasileiros nos últimos meses.
Vislumbra-se que mesmo havendo notáveis especificidades em cada
região do país e muito esforço retórico para realçá-las, não são tão extremas
as diferenças entre Municípios vizinhos que adotam medidas restritivas muito
27

ESTUDOS SOBRE DIREITO PENAL MODERNO

díspares, como por exemplo, no litoral do Estado do Paraná onde o Município
de Guaratuba impôs regras muito mais severas e restritivas que o Município
de Matinhos, inclusive proibindo a utilização das praias, da orla marítima e de
abertura de comércios.
Na análise da legislação do Município de Matinhos, percebe-se que
há clara menção à eventual conduta típica criminal para quem descumprir
as normas sanitárias, entretanto, somente aquelas enumeradas em Decreto
Estadual competente:
Art. 6º Fica permitido, o acesso e a utilização dos calçadões,
do mirante (Pico de Matinhos) faixas de areia e água de
todas as praias do Município de Matinhos, para a prática
de atividades físicas individuais.
[...] § 3º É obrigatório o uso de máscara a todas as pessoas
que estiverem realizando atividades nos termos deste
artigo e do artigo 6º, sob pena de multa e de crime contra a
saúde pública, nos termos da Lei Estadual nº 20.189/2020
e Decreto Estadual nº 4.692/2020.

Por outro lado, o Município de Guaratuba criou regras próprias de
isolamento social, repetindo o disposto na legislação acima citada quando
houvesse descumprimento das normas estaduais, porém, acrescentou outras
proibições de cunho local, inclusive destoantes do Município vizinho, que
também serviriam para complementar o tipo penal inscrito no art. 268 do
Código Penal, quando caracterizado o acesso a locais públicos enumerados no
art. 5º da norma municipal em apreço:
Art. 5º Permanece mantida até o dia 31 de julho de 2020,
sujeita a prorrogação, a proibição de acesso, trânsito,
permanência e aglomeração de pessoas em todas as praias,
faixas de areia e calçadões do Município de Guaratuba,
para qualquer finalidade, incluindo as práticas de atividades
físicas e esportivas, individuais ou coletivas, nas 6ª feiras a
partir das 18:00 (dezoito horas) e nos sábados e domingos,
feriados ou pontos facultativos.
Art. 6º Permanece mantida a permissão especificamente
nas segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras até
às 18:00h (dezoito horas) e desde que não seja feriado ou
ponto facultativo, de acesso e a utilização dos calçadões,
faixas de areia e água de todas as praias do Município de
Guaratuba, para a prática de atividades físicas individuais,
vedados em todos os casos a aglomeração de pessoas
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e a prática de esportes em duplas ou coletivos,
principalmente nas faixas de areia.
[...]
§ 2º É obrigatório o uso de máscara a todas as pessoas que
estiverem realizando atividades nos termos deste artigo e
do artigo 5º, sob pena de multa e de crime contra a saúde
pública, nos termos da Lei Estadual 20.189/2020 e Decreto
Estadual 4.692/2020.

Fica evidente pelas normas municipais acima referenciadas que o
Município de Guaratuba criou regras próprias sobre a Pandemia do Covid-19,
as quais são mais restritivas que aquelas previstas no Decreto Estadual nº.
4.692/20, inclusive podem e estão sendo utilizadas como complemento do tipo
penal analisado nessa pesquisa.
Retomando o curso da análise constitucional sobre o tema, é crucial
elucidar que a Carta Magna foi edificada claramente num ideal de universalidade,
mas com respeito às desigualdades sociais e peculiaridades regionais que
existem no país, por isso, o legislador constitucional deixou certa margem de
liberdade legislativa aos demais entes da Federação, denominada competência
concorrente, para que essas diferenças regionais possam ser suplantadas ou
amenizadas. Entretanto, eventuais normas complementares editados pelos
Estados, Distrito Federal e Municípios devem respeitar a homogeneidade do
sistema jurídico nacional.
Sobre a competência legislativa concorrente tratam Ingo Wolfgang
Sarlet, Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, acentuando que:
A edição de normas gerais pela União, no campo das
competências concorrentes, ao mesmo tempo em que
poderá ensejar uma uniformização inibidora da adequada
conformação das desigualdades regionais, cumpre o papel
de assegurar um determinado nível de homogeneidade,
evitando uma excessiva diversidade (quando não
desintegração e conflitos) prejudicial ao conjunto.
(SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2019)

Certamente que a exigência de homogeneidade legislativa busca
assegurar o mínimo de segurança jurídica e estabilidade ao ordenamento
jurídico, para que condutas humanas sejam consideradas lícitas ou ilícitas
independentemente do Estado ou Município do destinatário da norma, por isso,
no tópico seguinte serão trazidos ao lume precedentes do Supremo Tribunal
Federal em casos análogos.
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4 PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
O Supremo Tribunal Federal tem garantido a universalidade das normas
jurídicas em vários campos do direito, manifestando-se de forma decisiva
através da ADI nº. 3.735/MS, que analisou a competência de um Estado para
legislar sobre normas gerais de licitação e contratos da Administração Pública,
ocasião em que foi declarada a inconstitucionalidade de uma Lei Estadual
que criou um requisito extra de habilitação para a generalidade das licitações
estaduais, consistente na apresentação de uma certidão negativa de violação
aos direitos do consumidor, a qual não consta na norma geral de regência que
trata das licitações.
Neste julgamento o Pretório Excelso acentuou que:
“[...] a exigência estaria longe de configurar condição
especificamente ligada a determinado tipo de objeto. Seria,
ao revés, limitação não episódica, incidente linearmente à
maioria dos contratos estaduais [...]. Introduzira requisito
genérico e inteiramente novo para habilitação em
qualquer licitação”.

No caso em apreço, a Corte Suprema afastou a constitucionalidade
da norma estadual específica sobre as contratações públicas por divergir da
norma geral prevista na Lei nº. 8.666/93. Portanto, este julgamento serve como
paradigma para parametrizar a possibilidade ou não de um Decreto Estadual ou
um Decreto Municipal serem instrumentos suficientes para completar um tipo
penal em branco, no caso, o art. 268 do Código Penal.
Do Supremo Tribunal Federal emerge outro paradigma que pode ser
utilizado no presente estudo, a ADI nº. 2.875/DF, que declarou inconstitucional
uma lei oriunda do Distrito Federal que impôs aos médicos públicos e
particulares a obrigação de notificar a Secretaria de Saúde sobre eventuais casos
de diagnóstico de câncer de pele em pacientes atendidos por eles.
A declaração de inconstitucionalidade assentou-se na impossibilidade
de imputação de responsabilidade civil ao médico que descumprisse a obrigação
imposta na referida lei local, sob o fundamento de que, mesmo em se tratando
de matéria de defesa da saúde onde a competência legislativa é concorrente, não
haveria a possibilidade de criação de obrigação sui generis para os médicos que
laboram no Distrito Federal.
Percebe-se claramente nos dois exemplos acima elencados que o
Supremo Tribunal Federal deixou arraigada a ideia de universalidade das normas
regionais em respeito às normas gerais expedidas pela União, conferindo a pecha
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de inconstitucional tanto da norma não homogênea de cunho administrativo
quanto da norma que poderia redundar em responsabilização civil dos médicos.
Sob o aspecto criminal, caso as leis locais mencionadas tivessem
sobrevivido no mundo jurídico, poderiam, por exemplo, servirem em tese para
completar normas penais em branco.
No primeiro caso, que elenca requisitos para habilitação em licitações,
poderia muito bem servir de mote à aplicação do art. 89 da Lei nº. 8.666/93,
por eventual descumprimento de formalidade pertinente à dispensa ou
inexigibilidade de licitação.
Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses
previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades
pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:
Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que,
tendo comprovadamente concorrido para a consumação da
ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade
ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público.

No segundo caso, poderia complementar o tipo penal capitulado no art.
269 do Código Penal4, por eventual omissão de notificação de doença, cuja
notificação fosse compulsória ao médico e ele não tivesse obedecido o referido
comando normativo.
Art. 269 - Deixar o médico de denunciar à autoridade
pública doença cuja notificação é compulsória: Pena detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Parecem evidentes os motivos que levaram o Supremo Tribunal
Federal a declarar a inconstitucionalidade de ambas as normas locais, pois
estavam fora do contexto de universalidade de construção normativa arraigada
na ideia de competência legislativa concorrente, pois quando o legislador
constituinte reservou à União a competência para ditar regras gerais sobre
determinadas temáticas, agiu exatamente pensando na criação de um sistema
jurídico homogêneo.
Por outro lado, quando o legislador constituinte delegou, por força do
art. 30 da Constituição Federal, aos Municípios a competência para legislar
sobre assuntos de interesse local, o fez baseado nas diferenças próprias
BRASIL. Decreto-Lei nº. 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 9 de set. 2020.
4
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do gigantismo e das discrepâncias sociais do Brasil. No entanto, não concedeu
uma procuração em branco para seus entes federados legislarem ao seu bel
prazer, criando situações sui generis que modulam de forma diferenciada o
padrão de comportamento da pessoa a depender do local que se encontre.
Merecem especial atenção nesse estudo as hipóteses de normas que
poderiam ter criado responsabilidades administrativas ou cíveis, cujos casos
concretos foram cotejados pelo Poder Judiciário, através da Suprema Corte,
afastando a reponsabilidade civil dos médicos ou a exigência de requisitos de
contratações locais em detrimento de procedimentos e normas universais que
tratam de licitações e contratações públicas.
Neste espeque que se desenvolveu o presente estudo, haja vista que não
é crível conceber que normas municipais, completamente discrepantes entre
si, com exigências e penalidades sui generis - dependendo do Estado ou do
Município que foram produzidas - tenham o condão de complementar a norma
penal inscrita no art. 268 do Código Penal, que é o objeto central dessa pesquisa.
A Pandemia do Covid-19 trouxe fartos exemplos de legislações locais
que promoveram medidas de isolamento social e de prevenção sanitária ímpares,
muitas delas, frise-se en passant, sem qualquer resquício técnico-científico.
5 A PROBLEMÁTICA CENTRAL DA PESQUISA
Conforme acima apontado, as discrepâncias normativas em cada
Município necessitam ser investigadas e analisadas num contexto global para
atestar seu critério de universalidade, pois além de vazias do ponto de vista
técnico-científico, podem agregar um cenário de incerteza e insegurança jurídica.
A norma, em especial a penal, reclama de um critério de vinculação
coletivo, pois o objeto do Direito Penal visa a proteção de bens jurídicos de
elevado grau e importância, não havendo sentido que um determinado bem
jurídico mereça proteção em determinada região do país e em outra fique a
cargo de outro campo do direito.
Neste sentido, vem a calhar as lições de Hans-Georg Gadamer sobre a
hermenêutica jurídica, quando trata da lei e a sua vinculação a todos os membros
da comunidade jurídica:
Assim, para a possibilidade de uma hermenêutica jurídica
é essencial que a lei vincule por igual todos os membros da
comunidade jurídica. Quando não é este o caso, como no
caso do absolutismo, onde a vontade do senhor absoluto
está acima da lei, já não é possível hermenêutica alguma,
“pois um senhor superior pode explicar suas próprias
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palavras, até contraregras de interpretação comum”. Neste
caso nem sequer se coloca a tarefa de interpretar a lei, de
modo que o caso concreto se decida com justiça dentro do
sentido jurídico da lei. A vontade do monarca, não sujeito à
lei, pode sempre impor o que lhe parece justo, sem atender
à lei, isto é, sem o esforço da interpretação. A tarefa de
compreender e de interpretar só ocorre onde se põe algo
de tal modo que, como tal, é vinculante e não abolível.
(GADAMER, 1999)

O autor acrescenta que: “Justamente por isso existe segurança jurídica
em um estado de direito, ou seja, podemos ter uma ideia daquilo a que
nos atemos”.
Em vista da necessária segurança jurídica é que aponta-se a dificuldade
de exigir-se das pessoas o conhecimento prévio de normas administrativas tão
particulares em cada Município brasileiro, mostrando-se preocupante admitir,
na senda criminal, que o desrespeito a uma norma administrativa local – que não
guarde critério de universalidade – seja suficiente para promover a completude
de um tipo penal em branco.
E pior, como demonstrado nesse trabalho com os exemplos colacionados
de dois Municípios do Estado do Paraná que, apesar de serem vizinhos,
possuem legislações não homogêneas, em que pese a possuírem similares
características locais.
Essa pesquisa não detectou segura homogeneidade legislativa dentre os
inúmeros Decretos estaduais e municipais que tratam das regras de isolamento
social ou medidas sanitárias preventivas direcionadas ao combate da Pandemia
do Covid-19, bastando cruzar as fronteiras de uma cidade para deparar-se com
normas díspares, como acima sublinhado.
Neste ponto que centraliza-se a problemática desse artigo, que emprega
o método dedutivo de pesquisa, averiguando sistematicamente a distribuição da
competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para
legislar em matéria de defesa da saúde, elencando como premissa maior a regra
de competência legislativa concorrente prevista na Constituição Federal e como
premissas menores a Constituição do Estado do Paraná e as normas editadas por
dois Municípios paranaenses sobre o tema em razão da Pandemia do Covid-19.
Por fim, esse estudo presta-se a investigar o problema proposto partindo
da premissa que o Supremo Tribunal Federal permitiu através da decisão
liminar proferida na ADI nº. 6.432 MC/DF, que a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Município legislem de forma concorrente em matéria de defesa da
saúde diante da Pandemia do Covid-19, contudo, até o momento não existem
referências doutrinárias e jurisprudenciais que possam atestar com clareza a
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possibilidade ou não de normas municipais, não homogêneas, serem capazes de
completar o tipo penal em branco previsto no art. 268 do Código Penal.
Por isso, foram trazidos à evidência os julgamentos proferidos pelo
Supremo Tribunal Federal nas ADI’s nº. 2.875/DF e nº. 3.735/MF como
parâmetro jurisprudencial dessa pesquisa, para tentar responder à pergunta
objeto do tópico seguinte do presente estudo.
6 DECRETOS MUNICIPAIS PODEM COMPLEMENTAR O TIPO PENAL PREVISTO
NO ARTIGO 268 DO CÓDIGO PENAL?
Conforme circunscrito no tipo penal em apreço, este traça claramente
a classificação de um crime de perigo abstrato, cuja norma é considerada
pela doutrina um tipo penal em branco, pois depende de outra norma para ser
completado, no caso, de uma norma de conteúdo administrativo.
De acordo com Cezar Roberto Bitencourt, uma norma penal em branco
pode ser completada através de uma fonte formal homóloga ou de uma fonte
formal heteróloga, informando que:
Em outros termos, normas penais em branco em sentido
lato são aquelas cujo complemento é originário da mesma
fonte formal da norma incriminadora. Nessa hipótese, a
fonte encarregada de elaborar o complemento é a mesma
fonte da norma penal em branco. Constata-se que há
homogeneidade de fontes legislativas. Normas penais em
branco em sentido estrito, por sua vez, são aquelas cuja
complementação é originária de outra instância legislativa,
diversa da norma a ser complementada. Diz-se que há
heterogeneidade de fontes, ante a diversidade de origem
legislativa. (BITENCOURT, 2020)

Neste contexto, essa pesquisa direciona-se a investigar a possibilidade
de decretos municipais - que não guardam relação de homogeneidade entre
si, e, consequentemente, por não possuírem um caráter de universalidade
– considerados, portanto, suficientes, como fonte formal heteróloga de
complementação do tipo penal em branco previsto no art. 268 do Código Penal.
Sobre a interpretação da norma penal em branco destaca Cesar Roberto
Bitencourt que:
[...] normas penais em branco devem ser interpretadas de
acordo com o bem jurídico protegido e o alcance de dita
proteção, sempre levando em consideração a sua finalidade
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(teleologia), que deve ser estabelecida pelo legislador
penal. A validez da norma complementar decorre da
autorização concedida pela norma penal em branco, como
se fora uma espécie de mandato, devendo-se observar os
seus estritos termos, cuja desobediência ofende o princípio
constitucional da legalidade. (BITENCOURT, 2020)

Não há qualquer indício que o legislador ordinário, ao criar o tipo penal
previsto no art. 268 do Código Penal, tenha aquiescido com a ideia de que
cada um dos entes federados tivesse a liberdade de criar regras próprias para
completar o referido tipo em branco.
Também é possível concluir que muito menos foi a intenção do
legislador constituinte permitir, baseado na autorização prevista no art. 30 da
Constituição Federal, que os Prefeitos de cada Município brasileiro criassem
regras próprias - muitas delas sem qualquer fundamento técnico - no campo
das medidas sanitárias preventivas e de isolamento social, que sejam capazes
de completar a norma penal em branco prevista no art. 268 do Código Penal.
Interpretar de forma avessa as assertivas acima significará permitir que
condutas sejam criminalizadas numa cidade e na cidade vizinha a conduta seja
considerada lícita ou adstrita a uma mera punição pecuniária na esfera administrativa.
É exatamente isso que está ocorrendo por conta da Pandemia do
Covid-19, pois inúmeros Municípios brasileiros criaram regras sanitárias e de
isolamento social completamente discrepantes, mesmo vivenciando situações
semelhantes a de outros Municípios de uma mesma região, cuja conduta que
eventualmente afrontar as referidas normas municipais servirá de complemento
ao tipo penal em apreço.
Perdeu-se claramente a noção de intervenção mínima do direito penal
como ultima ratio para pacificação das relações sociais, ao passo que outorgouse aos Prefeitos Municipais um instrumento de manipulação do Direito Penal
para atender casos específicos, numa clara tentativa de socorrer o Direito
Administrativo e a sua inocuidade diante do caso concreto.
Sistematicamente não há como admitir, partindo-se do art. 24, XII e do
art. 30 da Constituição Federal, ainda, pelo que está alinhavado no art. 13, inciso
XII da Constituição do Estado do Paraná, que prefeitos municipais estejam
legitimados a criar regras próprias para completar o tipo penal em voga, pois
a própria norma geral editada pelo Governo Federal (Lei nº. 13.979/20) deixa
evidente que regulamentação desta lei pelos demais entes federados restringirse-á às medidas de cunho administrativo, com destaque para a definição de
penalidades pecuniárias e restrições administrativas.
Apesar da decisão liminar do Supremo Tribunal Federal na ADIN nº.
6.343/DF, que permite aos Estados, Distrito Federal e Municípios a tomada
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de medidas administrativas e normativas sobre medidas sanitárias preventivas e
regras de isolamento social, não é possível admitir que estas normas locais, sui
generis, possam servir como elementos de composição do tipo penal em branco
previsto no art. 268 do Código Penal, pois lhes faltaria a finalidade teleológica
imposta pelo legislador penal quando edificou o tipo penal ilustrado.
Jesús-María Silva Sánchez ressalta o critério teleológico como a
finalidade que perseguem o direito penal e o direito administrativo sancionador,
buscando a construção de normas que atendam considerações de afetação geral:
Como se verá, lo decisivo aquí vuelve a ser el criterio
teleológico: la finalidad que persiguen, respectivamente, el
Derecho penal y el administrativo sancionador. El primero
persigue proteger bienes concretos en casos concretos y
sigue criterios de lesividad o peligrosidad concreta y de
imputación individual de un injusto propio. El segundo
persigue ordenar, de modo general, sectores de actividad
(reforzar, mediante sanciones, un determinado modelo de
gestión sectorial). Por eso no tiene por qué seguir criterios de
lesividad o peligrosidad concreta, sino que debe, más bien,
atender a consideraciones de afectación general, estadística;
asimismo, no tiene por qué ser tan estricto en la imputación,
ni siquiera en la persecución (regida por criterios de
oportunidad y no de legalidad). (SÁNCHEZ, 2001)

Certamente que no caso analisado a finalidade do legislador ordinário
ao edificar o tipo penal em comento não foi de criar um crime diferente para
cada unidade da federação, em que pese ao fato de que o núcleo duro desta
norma penal em branco é o mesmo em todo o território nacional, porém, a
complementação normativa sobre medidas sanitárias preventivas acerca de
regras de isolamento social têm oscilado de forma grotesca em vários Municípios
brasileiros, conforme demonstrado no caso concreto cotejado nessa pesquisa.
A produção desenfreada de normas administrativas peculiares em vários
entes da federação, além do fato de muitas delas não respeitarem a necessária
tecnicidade e especificidade, desnaturam o caráter de universalidade e certamente
de homogeneidade exigido pela norma penal a ser complementada, ou seja, no
dizer do autor acima citado não haveria considerações de afetação geral.
No caso em testilha há ferimento do próprio sentido constitucional
da competência legislativa concorrente, caso analisado sob o ponto de vista
teleológico (finalidade) do legislador penal quando criou o tipo penal do art.
268 do Código Penal, jamais imaginando a criação de violações normativas
locais, específicas, sem conteúdo técnico comprovado, para fins de completude
do tipo penal em apreço.
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Numa visão intermediária, compreendendo a noção constitucional acerca
da competência concorrente em termos de produção legislativa em matéria de
defesa da saúde, é razoável permitir que Estados editem normas complementares
à legislação federal, atendendo as situações pontuais em determinada região,
fixando normas sanitárias preventivas e de isolamento social mais restritivas que
possam ser utilizadas para completar o tipo penal analisado, desde que fundadas
em critérios técnicos palpáveis e eficazes.
Bitencourt (2020) vai além, afirmando que o delito tipificado no art. 268
do Código Penal não se configura com qualquer infração de determinação do
poder público em matéria de prevenção de doença contagiosa, mas somente com
aquelas infrações que, pela sua gravidade, representem um perigo concreto de
introdução ou propagação de doença contagiosa, afetando a incolumidade do bem
jurídico saúde pública.
Esta visão não é comungada nesse estudo, pois o tipo penal em
análise claramente edifica um crime de perigo abstrato, porém, conforme os
motivos anteriormente esposados, não admite-se que qualquer norma de cunho
administrativo, em especial aquelas editadas por prefeitos municipais - que
não possuem conteúdo de universalidade e muito menos são homogêneas entre
si - prestem-se a completar o tipo penal em tela, mas, por outro lado, podem
exercer seus efeitos no âmbito administrativo para definir atos ilícitos para fins
de punição na esfera do direito administrativo sancionador, seguindo a toada da
decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal na ADIN nº. 6.343/DF.
Importante ressaltar também a posição adotada por Marinucci e
Dolcini, que defendem que a complementação de normas penais em branco não
pode ser realizada por instância normativa diversa da fonte da norma, frisando
a necessidade da presença de critérios técnicos neste preenchimento normativo,
ainda, rechaçam que a fonte sublegislativa seja utilizada neste sentido:
[...] a única em posição de garantir o respeito do
monopólio das escolhas político criminais atribuído pela
Constituição ao legislador. A natureza puramente técnica
da especificação confiada pela lei a outra fonte, e a presença
na lei dos critérios técnicos aos quais deve ater-se a fonte
subordinada, excluem de fato que a fonte sublegislativa
concorra com a lei no cumprimento das escolhas políticocriminais. (MARINUCCI; DOLCINI, 2001)

A despeito do tema é bom mencionar que existem autores que lecionam em
sentido inverso, como extrai-se do artigo jurídico de lavra de Fábio André Guaragni:
1) que a norma penal estabeleça o “núcleo duro” da
norma, ligado aos verbos, à definição de o que necessita
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de complemento e aos destinatários da norma, de maneira
a controlar exclusivamente a escolha político-criminal
do penalmente punível; 2) que remeta ao complemento
apenas aspectos técnicos, de caráter científico, por uma
necessidade clara, proveniente sobretudo daquilo que se
necessita para eficaz proteção do bem jurídico, ou pela
necessidade de ajustes regionais e locais, derivados de
especificidades geográficas, sócio-culturais, econômicas,
etc.; 3) que a instância complementadora do branco já
tenha atribuições atinentes à área da vida sobre a qual
incide a norma penal, sobretudo regulação extrapenal ou
atividade de gestão, controle, etc. (GUARAGNI, 2020)

Em que pese ao respeito ao posicionamento divergente, partindo-se da
premissa que o art. 24, inciso XII da Constituição Federal e, particularmente,
valendo-se do art. 13, inciso XII da Constituição do Estado do Paraná como
parâmetro, é possível afirmar que a competência legislativa concorrente em matéria
de defesa da saúde cabe precipuamente à União e residualmente aos Estados.
Por fim, destacando o estudo feito no Estado do Paraná, é permitido
afirmar que não se vislumbra-se na legislação paranaense qualquer dispositivo
que permita aos Municípios legislar nesta seara para produzir normas locais
com força para completar o tipo penal previsto no art. 268 do Código Penal.
CONCLUSÃO
Conforme discorrido no desenvolvimento desse trabalho, partindo
da premissa maior acerca da competência para legislar em matéria de defesa
da saúde circunscrita no art. 24, inciso XII da Constituição Federal e das
premissas menores insculpidas na Constituição do Estado do Paraná e em leis e
decretos estaduais e municipais, concluiu-se que a normas municipais que não
guardam relação de homogeneidade com a legislação federal e estadual não
podem ser utilizadas para complementação do tipo penal em branco analisado,
pois descumpririam a ideia de universalidade e coerência do ordenamento
jurídico penal.
A despeito do posicionamento do Supremo Tribunal Federal na
ADIN nº. 6.343/DF, exarado através da liminar deferida pelo Ministro Marco
Aurélio, concluiu-se que a permissão concedida aos Estados, Distrito Federal
e Municípios para legislar em matéria de vigilância sanitária e de isolamento
social restringe-se ao campo do direito administrativo sancionador.
A referida decisão da Suprema Corte deve ser interpretada em conjunto
com as regras constitucionais que disciplinam a competência legislativa da
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União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que não reserva
aos entes municipais legitimidade para promover a edição de normas para
complementar o tipo penal capitulado no art. 268 do Código Penal.
Especificamente nesse estudo verificou-se que os Municípios de
Matinhos e Guaratuba, vizinhos localizados no litoral do Estado do Paraná,
ostentam normas administrativas sanitárias e de isolamento social muito
dispares, as quais certamente não guardam relação de universalidade com
as regras impostas pela União e pelo Estado do Paraná, além de não serem
homogêneas entre si e com outras normas do mesmo cunho.
Eventuais descumprimentos das normas locais com as características
acima analisadas não se prestariam a completar o tipo penal em branco ora
analisado. Portanto, resta rechaçada esta técnica de reenvio do Direito Penal
ao Direito Administrativo, pois além de encontrar obstáculos na Carta Magna,
causa inegável insegurança jurídica e viola o princípio da intervenção mínima
do direito penal como ultima ratio; restando às normas municipais apenas
eventuais efeitos sancionatórios na esfera administrativa.
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BANCO DE PERFIS GENÉTICOS: UMA ANÁLISE DE DIREITO COMPARADO
ENTRE BRASIL E ESTADOS UNIDOS
BANK OF GENETIC PROFILES: AN ANALYSIS OF COMPARED LAW BETWEEN
BRAZIL AND THE UNITED STATES
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Adriane Garcel7
RESUMO
Trata-se de artigo sobre a constitucionalidade da obrigatoriedade da exigência
de extração de perfil genético dos condenados por crimes graves contra a pessoa
e por crimes hediondos. Baseado no método dedutivo, consubstanciado no
exame de normas jurídicas, livros, artigos científicos e precedentes judiciais, a
pesquisa pretende examinar as regras contidas na Lei 12.654/12 e aprimoradas
pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/19). O Supremo Tribunal Federal conferiu à
questão Repercussão Geral no RE 973.837/MG, ainda pendente de julgamento,
sendo oportuno o diálogo com o direito comparado.
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PALAVRAS-CHAVE: Banco de perfis genéticos; DNA; Meio de prova;
Investigação e processo penal.
ABSTRACT
This is an article on the constitutionality of the requirement to extract the genetic
profile of those convicted of serious and violent crimes against the person
and of “hediondos” crimes. Based on the deductive method, embodied in the
examination of legal norms, books, scientific articles and judicial precedents,
the research intends to examine the rules contained in Law 12.654/12 and
improved by the Anti-Crime Package (Law 13.964/19). The Federal Supreme
Court gave the matter General Repercussion in RE 973.837 / MG, still pending
judgment, and dialogue with comparative law is opportune.
KEYWORDS: Bank of genetic profiles; DNA; Evidence; Criminal investigation
and prosecution.
INTRODUÇÃO
A obrigatoriedade de coleta de material genético para composição do
banco de perfis genéticos, para condenados por crimes hediondos e cometidos
com violência contra pessoa, idealizado na Lei 12.654/12 e aprimorado pelo
Pacote Anticrime (Lei 13.964/19), tem aberto divergências quanto ao seu
alcance e impacto aos indivíduos e à sociedade.
A discussão sobre o princípio da não autoincriminação (art. 5º, inc.
LXIII, CF) culmina na ponderação entre a privacidade do condenado e a
necessidade de interferência na esfera íntima das pessoas para a prevenção e
elucidação de delitos futuros ou pendentes de resolução.
A edição do Pacote Anticrime trouxe mudanças significativas para
o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo quanto a
possibilidade de exclusão do material genético do banco de dados - vinte anos
após o cumprimento da pena e mediante requerimento do interessado - e a
caracterização de falta grave quando da negativa do custodiado em fornecer seu
material genético para integrar o banco de dados.
Foi utilizado para a elaboração da presente pesquisa o método dedutivo,
consubstanciado no exame de normas jurídicas, livros, artigos científicos e
precedentes judiciais. Por meio de um procedimento dialético, o artigo busca
analisar a obrigatoriedade de extração de DNA de condenados por crimes
hediondos e violentos contra a pessoa, em razão das novidades trazidas e seus
desdobramentos no funcionamento do Banco de Perfis Genéticos, por meio
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de um diálogo entre cortes, fazendo a comparação de julgados estrangeiros com
a jurisprudência dos Tribunais Superiores no Brasil.
1 O PACOTE ANTICRIME E OS IMPACTOS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
A Lei 13.964/19 trouxe importantes inovações no sistema processual
penal brasileiro, regulamentando a persecução e a execução penal, e
modernizando as técnicas de obtenção de provas, incluindo meios para a melhor
implementação de um banco de perfil genético.
A criação do banco de perfil de dados genéticos, apto a armazenar o
DNA das pessoas que cometeram crimes dolosos graves, ocorreu com a Lei
12.654/12, que modificou tanto a Lei 12.037/09, que dispõe sobre a identificação
criminal do civilmente identificado (regulamentando o art. 5º, inc. LVIII, da
CF), quanto a Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84).
O Pacote Anticrime fez modificações no art. 7º-A e seguintes da Lei
12.037/09 para acrescentar também o Banco Nacional Multibiométrico e de
Impressões Digitais (BRASIL, 2009).
O prazo de exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados, que
anteriormente não estava disciplinado, é de vinte anos após o cumprimento da
pena, mediante requerimento do condenado (art. 7º-A, inc. II, da Lei 12.037/09).
Porém, ao estabelecer um longo prazo a partir do qual se pode
fazer o requerimento para a remoção dos dados genéticos do cadastro, traz
questionamentos quanto a eventual violação do direito ao esquecimento, uma
vez que o condenado deve arcar com as consequências da condenação mesmo
após o cumprimento integral da pena.
Por outro lado, a coleta de material biológico para a obtenção do perfil
genético do suspeito também pode se dar no início das investigações policiais,
independentemente do delito praticado, quando a identificação criminal for
essencial, segundo despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá
de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério
Público ou da defesa (arts. 3º, inc. IV, e 5º da Lei 12.037/09).
Ocorre que, após decisão penal condenatória nas hipóteses de crimes
praticados dolosamente com violência de natureza grave contra pessoa ou por
qualquer dos crimes previstos no art. 1o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990 (art.
9º-A, da Lei 7.210/84), a extração do perfil genético é compulsória, isto é, um
efeito automático da condenação, prescindindo de decisão judicial específica e
cuja recusa caracteriza falta grave (art. 9º-A, §§ 4º e 8º, da Lei 7.210/84).
O dever de extração do DNA do condenado pelos crimes supracitados,
seja quando do cumprimento da pena, ou no momento do ingresso no
estabelecimento prisional, levanta questionamentos por eventual violação do
direito à intimidade (art. 5º, inc. X, CF).
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Afirma-se, ainda, que tal exigência fere a presunção da inocência e da não
autoincriminação, quando realizada antes do trânsito em julgado (art. 5º, incs.
LVII e LXIII). Logo, é necessário estabelecer um diálogo com a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal que, como regra, impede o cumprimento
da pena antes do trânsito em julgado, para, então, exigir o fornecimento do
material genético.
Tampouco se pode ignorar as consequências jurídicas para o condenado
que se nega a fornecer seu material genético para integrar o banco de dados.
Afinal, ao lhe imputar falta grave (Art. 9o-A, § 8º, da Lei de Execuções Penais),
isso gera uma série de efeitos graves no cálculo da execução de sua pena, como
a interrupção do prazo para progressão de regime de cumprimento de pena (art.
112, § 6º, da LEP), a suspensão do benefício de saída temporária (art. 125 da
LEP) e a revogação de até ⅓ do tempo remido pelo juiz da execução penal (art.
127 da LEP).
2 O BANCO DE PERFIS GENÉTICOS NA JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE
NORTE-AMERICANA
Nos Estados Unidos, o banco de perfis genéticos é amplamente
difundido e utilizado como meio de prova no sistema penal. Há, contudo, uma
série de críticas e opiniões sobre seu uso, sobretudo pelo amplo acesso dos
dados pela polícia.
No caso Maryland Vs. King (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA,
2013-a), a Suprema Corte norte-americana declarou constitucional a retirada
de DNA de um detento que cumpria pena por lesão corporal, em 2009, por
meio de amostra salivar. Esse material genético, quando comparado com outros
constantes do Banco de Perfis Genéticos do estado de Maryland, mostrou-se
compatível com a investigação de um crime de estupro, ocorrido em 2003,
e que pendia de resolução. Por conta dessa conexão, Alonzo Jay King Jr. foi
indiciado e responsabilizado pelo delito.
Em sua defesa, King argumentou que o procedimento não encontrava
respaldo na Quarta Emenda à Constituição dos Estados Unidos8. Todavia, a
Suprema Corte dos Estados Unidos declarou o procedimento compatível com a
Constituição, ao concluir que a busca ou apreensão não foi arbitrária, em função
dos interesses estatais preponderarem em relação à comparação da amostra do
DNA quando do cometimento de crimes envolvendo violência e/ou agressão.
“O direito do povo à inviolabilidade de suas pessoas, casas, papéis e haveres contra busca e
apreensão arbitrárias não poderá ser infringido; e nenhum mandado será expedido a não ser
mediante indícios de culpabilidade confirmados por juramento ou declaração, e particularmente
com a descrição do local da busca e a indicação das pessoas ou coisas a serem apreendidas”.
8
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Ademais, tendo em conta os interesses da justiça, afirmou que ‘’identificar um
preso como um perpetrador de alguns crimes hediondos, pode culminar no
efeito salutar de libertar uma pessoa presa injustamente’’9.
A identificação do DNA de pessoas condenadas a crimes hediondos é
uma técnica mais avançada em relação àquelas outrora utilizadas pela polícia,
como a identificação de impressões digitais. Nos Estados Unidos, é comum que
a polícia se sirva de técnicas de identificação de presos, sendo uma das etapas
administrativas incidentes que constituem a prisão.
Pouco se fala no direito à privacidade do preso quando da retirada das
suas impressões digitais, ainda quando não são tão precisas para o cruzamento
de dados em relação a outros delitos. Conforme a decisão no caso Maryland
Vs. King (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2013-a), a coleta de DNA é um
meio de identificação mais preciso e eficaz que a impressão digital:
A identificação do DNA é um avanço importante nas
técnicas há muito usadas pela polícia para servir a interesses
legítimos da polícia. A polícia tem usado rotineiramente
avanços científicos como procedimentos padrão para
identificar detidos. A impressão digital, talvez o análogo
histórico mais direto da tecnologia do DNA, desde o seu
surgimento foi vista como uma parte natural das “etapas
administrativas necessárias para deter”. County of
Riverside v. McLaughlin, 500 U. S. 44, 58. No entanto, a
identificação do DNA é muito superior. A intrusão adicional
na privacidade do preso além da associada à impressão
digital não é significativa e a identificação do DNA é
notavelmente mais precisa. Pode não ser tão rápida quanto
as impressões digitais, mas a análise rápida das impressões
digitais é, por si só, recente, e a questão de quanto tempo
leva para processar as informações de identificação vai
para a eficácia da pesquisa com o objetivo de identificação
rápida, não a constitucionalidade da procurar. Os rápidos
avanços técnicos também estão reduzindo os tempos de
processamento de DNA10.
‘’Finally, in the interests of justice, identifying an arrestee as the perpetrator of some heinous
crime may have the salutary effect of freeing a person wrongfully imprisoned’’. Ibid.
10
‘’DNA identification is an important advance in the techniques long used by law enforcement
to serve legitimate police concerns. Police routinely have used scientific advancements as standard
procedures for identifying arrestees. Fingerprinting, perhaps the most direct historical analogue
to DNA technology, has, from its advent, been viewed as a natural part of “the administrative
steps incident to arrest.” County of Riverside v. McLaughlin, 500 U. S. 44, 58. However, DNA
identification is far superior. The additional intrusion upon the arrestee’s privacy beyond that
9
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Em Maryland Vs. King, prevaleceu a preponderância do interesse
público, o alto grau de efetividade da identificação e a elucidação de crimes por
meio da coleta de DNA. Constitui parte do processo administrativo da prisão a
identificação do detento quando da prática de crimes hediondos e/ou realizados
com violência, razão pela qual a amostra salivar removida não se mostra
intrusiva, sendo que a privacidade do indivíduo é diminuída quando ele é preso:
Em comparação com o interesse substancial do governo
e a eficácia única da identificação de DNA, a intrusão de
um cotonete para obter uma amostra de DNA é mínima.
A razoabilidade deve ser considerada no contexto das
expectativas legítimas de privacidade de um indivíduo,
que necessariamente diminuem quando ele é levado
sob custódia da polícia. Tais buscas diferem, portanto,
das chamadas buscas de necessidades especiais de, por
exemplo, motoristas cumpridores da lei nos postos de
controle. Ver Indianapolis v. Edmond, 531 EUA. 32.
A investigação da razoabilidade considera duas outras
circunstâncias em que suspeitas particulares não são
categoricamente necessárias: “expectativas diminuídas
de privacidade [e] uma intrusão mínima”. Illinois v.
McArthur, 531 US 326, 330. Uma cirurgia invasiva pode
suscitar preocupações de privacidade suficientemente
pesadas para que a busca exija um mandado, apesar das
expectativas de privacidade diminuídas do preso, mas um
cotonete bucal, que envolve uma intrusão breve e mínima
com “virtualmente sem risco, trauma ou dor”, Schmerber
v. California, 384 US 757, 771, não aumenta a indignidade
já associada aos incidentes normais de prisão (ESTADOS
UNIDOS DA AMÉRICA, 2013-a)11.
associated with fingerprinting is not significant, and DNA identification is markedly more
accurate. It may not be as fast as fingerprinting, but rapid fingerprint analysis is itself of recent
vintage, and the question of how long it takes to process identifying information goes to the
efficacy of the search for its purpose of prompt identification, not the constitutionality of the
search. Rapid technical advances are also reducing DNA processing times’’. Ibid.
11
‘’By comparison to the substantial government interest and the unique effectiveness of DNA
identification, the intrusion of a cheek swab to obtain a DNA sample is minimal. Reasonableness
must be considered in the context of an individual’s legitimate privacy expectations, which
necessarily diminish when he is taken into police custody. Bell, supra, at 557. Such searches
thus differ from the so called special needs searches of, e.g., otherwise law-abiding motorists at
checkpoints. See Indianapolis v. Edmond, 531 U. S. 32. The reasonableness inquiry considers two
other circumstances in which particularized suspicion is not categorically required: “diminished
expectations of privacy [and a] minimal intrusion.” Illinois v. McArthur, 531 U. S. 326, 330. An
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Em Maryland Vs. King, as autoridades policiais não tinham
conhecimento que Alonzo King Jr. teria cometido outros crimes - violentos
ou hediondos. Dessa forma, não se podia falar em perseguição policial ou
em métodos coercitivos de extração do material genético, uma vez que a
identificação por DNA da pessoa detida faz parte do processo administrativo
da prisão. Consequentemente, a polícia não tinha a intenção de incriminá-lo,
mas apenas de coletar o material genético para alimentar o banco de dados do
estado de Maryland e, posteriormente, armazenar e testar a compatibilidade
com outros crimes pendentes de investigação.
O estado de Maryland define assassinato, estupro, lesão corporal,
sequestro, incêndio, abuso sexual e outros delitos como crimes de violência,
o que enseja a obrigatoriedade de extração de DNA de seus supostos autores
(ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2013-a).
Portanto, a coleta do perfil genético tem a possibilidade de exonerar,
pelo cruzamento com o DNA da vítima e/ou com os outros vestígios do
crime, aquele que foi injustamente preso, e possibilitar a condenação de quem
realmente cometeu o delito.
Ao comparar o caso de Maryland Vs. King com o ordenamento
jurídico brasileiro, tem-se que não há uniformidade de entendimento quanto
à constitucionalidade da obrigatoriedade da coleta de material genético do
condenado por crimes violentos contra a pessoa ou crimes hediondos. Aliás, tal
questão está pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo sua
repercussão geral sido reconhecida no Recurso Extraordinário 973.837/MG.
Em relação aos entendimentos dissonantes e suas justificativas, é imperioso
destacar que a análise mais aprofundada do tema se dará no terceiro capítulo da
presente pesquisa.
Outra questão interessante é a utilização do perfil genético para reverter
casos de inocentes condenados, sendo um dos pontos positivos da tecnologia a
favor da obtenção da verdade e da promoção da justiça.
Infelizmente, casos de inocentes que são condenados injustamente à
pena de morte nos Estados Unidos ganham destaque na mídia todos os anos12.
invasive surgery may raise privacy concerns weighty enough for the search to require a warrant,
notwithstanding the arrestee’s diminished privacy expectations, but a buccal swab, which involves
a brief and minimal intrusion with “virtually no risk, trauma, or pain,” Schmerber v. California,
384 U. S. 757, 771, does not increase the indignity already attendant to normal incidents of arrest.
Pp. 23–26’’. Ibid.
12
A título de ilustração, no filme Just Mercy: A Story of Justice and Redemption, traduzido no
Brasil para “A Luta por Justiça” (2019), narra-se a história de Walter McMillian, conhecido como
Johnny D., que foi preso e condenado à pena de morte pelo homicídio de uma mulher de 18
anos no estado do Alabama em 1987. Somente em 1993, após seis anos preso, o Alabama Court
of Criminal Appeals reverteu a condenação. Estudo realizado por Samuel R. Grossa, Barbara
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Devido à tecnologia comparada do DNA e do banco de perfil genético, muitos
réus são inocentados ainda em sede de julgamento, não permitindo que venham
a cumprir pena injustamente.
Desde sua popularização como meio de prova, em 1989, as amostras
de DNA são cada vez mais utilizadas pelos tribunais norte-americanos.
A organização National Registry of Exonerations, da Faculdade de Direito
da Universidade de Michigan (EUA), divulga, anualmente, relatórios sobre a
libertação de presos inocentes nos Estados Unidos. Apenas em 2013, foram
libertados 87 presos inocentes, que passaram quase 20 anos na prisão. Dentre
as causas envolvidas para a condenação indevida, destacam-se a falsificação de
provas, testemunhos inverídicos e má conduta policial (MELO, 2014).
Por exemplo, em 2018, um caso julgado pelo Tribunal da Califórnia
absolveu um homem que estava cumprindo pena há mais de 20 anos
injustamente. Horace Roberts havia sido condenado pelo crime de homicídio
contra sua namorada, em 1998. Com a ajuda do California Innocence Project,
Roberts foi incluído na lista das 362 pessoas inocentadas com base nas
evidências produzidas por DNA. É interessante observar que, desse total de
pessoas absolvidas, os afro-americanos compõem ⅔ dos exonerados de suas
penas, totalizando 222 dos 362 inocentados.
No caso de Horace Roberts, o DNA debaixo das unhas da vítima
foi coletado e o resultado não mostrou compatibilidade com o indivíduo
considerado culpado pelo homicídio. Todavia, aquela amostra de DNA revelouse inconclusiva, porque não possuía material suficiente para ser submetido ao
banco de perfil genético norte-americano (CODIS - Combined DNA Index
System), não podendo ser cruzado com outros dados genéticos coletados no
mencionado banco.
Depois de algumas tentativas, outras provas foram submetidas à
análise, como o sutiã, meias, jeans e sapatos da vítima, o que garantiu uma
quantidade maior de material genético e permitiu a identificação do real
criminoso, culminando na sua prisão e, consequente, libertação de Horace
Roberts (GARCIA, 2018).
Questão ainda mais intrigante e que ultrapassa os meios de provas
legais, bem como desafia a proteção contida na garantia do devido processo
legal, ocorreu em meados de 2019 e chamou a atenção pela forma como o perfil
genético foi utilizado para resolver o caso.
O’Brienb, Chen Huc e Edward H. Kennedy estima que uma a cada 25 pessoas foram condenadas
injustamente à pena de morte nos Estados Unidos, entre 1973 e 2004 (GROSSA et al. Rate of false
conviction of criminal defendants who are sentenced to death. Disponível em: https://www.pnas.
org/content/pnas/111/20/7230.full.pdf Acesso em: 11 jul. 2020.).
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O DNA não foi retirado de um suspeito, diretamente ligado ao crime,
mas adveio de um site de genealogia genética que busca familiares por meio
da inserção de dados genéticos, voluntariamente, de seus usuários. Esses sites
prometem realizar testes de DNA on-line, a partir da amostra de saliva coletada
pelo próprio usuário, que busca resgatar sua árvore genealógica.
Porém, esse site, que compila testes caseiros, foi utilizado como meio
de prova hábil a desvendar um crime cometido em 1987, e que pendia de
solução até 2019. A amostra de DNA recolhida na cena do crime cometido - um
brutal assassinato de um casal de jovens canadenses no estado de Washington
(EUA) - não obteve resultados conclusivos no banco de perfis genéticos do FBI.
Com a popularização dos sites que testam DNA com fins genealógicos,
um genealogista realizou a pesquisa com o perfil genético do suspeito - coletado
na cena do crime -, tendo obtido êxito e encontrado dois primos dele. O
mapeamento genético pesquisou por genes similares àquele inserido na base
de dados on-line. Desse modo, a polícia chegou ao suspeito do crime, tendo
posteriormente repetido o teste e analisado o perfil genético, o que resultou na
sua condenação por um delito cometido em 1987 (LOPES, 2019).
No entanto, esse caso põe em xeque as provas coletadas e analisadas no
âmbito processual. Isso porque, ao se permitir que um banco de dados on-line e
caseiro seja utilizado como meio apto a direcionar uma investigação criminal,
não há que se falar unicamente em violação da intimidade do suspeito, mas
também questionar eventual infringência à garantia do devido processo legal,
por inserir novos modos de prova que são de credibilidade duvidosa, além
da extração de dados sem mandado judicial. Há o risco - real e iminente - de
confecção e falsificação dessas provas, sobretudo pela facilidade em ‘’sintetizar
sequências customizadas de DNA’’ (LOPES, 2019), dando origem a um DNA
sintético, diferente daquele coletado originalmente.
Entretanto, o fato de o site permitir acesso a qualquer pessoa não importa em
objeção quanto à legitimidade para a extração de dados da sua base de pesquisa. É
evidente que o intuito do usuário do sistema on-line é buscar ancestrais para formar
sua árvore genealógica, não almejando que esse serviço sirva para a apuração de
crimes não resolvidos. Quando os dados genéticos são inseridos neste serviço online, não é apenas o usuário individual que se expõe, mas toda sua família, a qual
possui uma sequência de DNA parecida e compatível entre si.
Em razão das críticas recebidas e do alcance do caso, o site em questão
(GEDmatch) decidiu alterar suas condições de uso, para que seus usuários
autorizem, ou não, que a polícia possa ter acesso aos dados fornecidos por eles.
Embora apenas 75.000 pessoas tenham concordado com os novos termos de
uso, em 2019, as autoridades americanas já dispunham de mais de um milhão
de perfis genéticos - soma que cobre um número considerável da população
norte-americana (AGENCE FRANCE-PRESSE, 2019).
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Quando essa situação é trazida para análise do direito brasileiro, a
investigação de crimes esbarra nas regras previstas na Lei Geral de Proteção de
Dados - LGPD (Lei 13.709/2018). Isso porque a proteção dos dados sensíveis
engloba os dados genéticos ou biométricos de pessoa física13.
A questão repousa no armazenamento e utilização dos dados genéticos
sem o consentimento do usuário, o que contraria a LGPD. Ao se olhar para
o caso da utilização do site de genealogia genética nos Estados Unidos, não
houve mandado judicial para o uso e comparação do perfil genético. No Brasil, a
LGPD prevê a possibilidade de tratamento dos dados pessoais quando oriundos
de obrigação legal14, não sendo possível a sua utilização ao livre arbítrio da
autoridade policial ou judicial.
À luz da jurisprudência norte-americana, o caso Association for
Molecular Pathology et al V. Myriad Genetics, Inc, et al., julgado em junho de
2013, pela Suprema Corte dos Estados Unidos trouxe à tona a possibilidade de
patenteamento de DNA sintético.
Nesse julgamento, conclui-se que o DNA, encontrado nas células
humanas, é produto da natureza, não podendo ser objeto de patente somente
porque foi isolado em laboratório. Por outro lado, o DNA sintético, por não
revelar características naturais, pode ser patenteado.
Um segmento de DNA que ocorre naturalmente é um
produto da natureza e não é elegível para patente apenas
porque foi isolado, mas o DNA é elegível para patente
porque não ocorre naturalmente (ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA, 2013-b, tradução nossa).15

Portanto, esse caso permitiu alcançar o entendimento de que o DNA não
é uma propriedade e, por isso, não pode ser patenteada. O mapeamento genético
‘’Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: [...] II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre
origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização
de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético
ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural’’. BRASIL. Lei 13.709/18 - Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais.
14
‘’Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:
I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; II - para o cumprimento de obrigação
legal ou regulatória pelo controlador” BRASIL. Lei 13.709/18. Op.cit.
15
‘’A naturally occurring DNA segment is a product of nature and not patent eligible merely
because it has been isolated, but DNA is patent eligible because it is not naturally occurring’’.
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Supreme Court of The United States’’. ASSOCIATION FOR
MOLECULAR PATHOLOGY ET AL.v. MYRIAD GENETICS, INC., ET AL. CERTIORARI TO
THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT. No. 12–398.
Argued April 15, 2013—Decided June 13, 2013. Op.cit
13
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contém dados valiosos que revelam doenças pré-existentes e informações
genealógicas sobre o indivíduo e sua família. Logo, quando o usuário insere seu
DNA para testagem nos sites privados norte-americanos não apenas submete
sua informação genética, como também amplia a possibilidade de alcance para
sua família, que possui identificação genética similar a sua (SCUTTI, 2018).
Nesse sentido, o caso do serial killer Joseph DeAngelo, conhecido
como The Golden State Killer, só conseguiu um desfecho pelo cruzamento de
dados genéticos em sites privados de buscas genealógicas.
Responsável por, ao menos, 13 assassinatos, 50 estupros e mais de 100
assaltos na Califórnia, entre 1974 e 1986, DeAngelo foi descoberto em razão da
comparação do DNA retirado da cena do crime e importado para o site de pesquisa
genealógica. Quase 1 milhão de perfis genéticos se mostraram compatíveis com
o DNA coletado, o que foi motivo de filtragem pelos investigadores, levando
em consideração o local dos crimes, a idade aproximada do suspeito e a relação
de parentesco entre as amostras (KAISER, 2018).
Diante disso, o alcance das provas coletadas pela polícia deve ser
determinado pela lei. Cabe ao Congresso dos Estados Unidos legislar sobre
a possibilidade, ou não, da utilização das bases de dados constantes em sites
privados de genealogia para encontrar suspeitos de crimes. É necessário, pois,
que se encontre um equilíbrio entre o interesse público na solução de crimes e a
intimidade daqueles que fornecem material genético para fins particulares, não
se mostrando plausível a utilização dessas informações para perseguir crimes
não cometidos com violência (KAISER, 2018).
3 O USO DO BANCO DE PERFIS GENÉTICOS NO BRASIL
No Brasil, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo o uso da prova
de DNA em diferentes casos: reconhecimento de paternidade, geração do direito
de herança e também a identificação de suspeitos de crimes.
Antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), o STJ
já analisou a possibilidade de extração do DNA para a resolução de crimes
cometidos com violência - como homicídios sem a localização do corpo
(BRASIL, 2010).
De início, é importante ressaltar a discussão envolvendo os crimes
que ensejam a obrigatoriedade de coleta do DNA. Durante a elaboração da Lei
12.654/12, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal
emitiu parecer sugerindo a inclusão do termo ‘’violência de natureza grave’’
na redação do art. 9-A da LEP. Desse modo, restaria clara a exclusão da
obrigação da coleta de material genético daqueles condenados por crime
de lesão corporal leve.
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Afinal, pela redação atual do art. 9º-A da LEP, a coleta abarca todos os
crimes hediondos, incluindo o crime de falsificação de cosméticos, por exemplo,
por estar inserido no rol do art. 1º, inc. VII-B, da Lei 8.072/90, cuja gravidade
é questionável quando comparada com a tutela dos demais bens jurídicos desse
art. 1º da Lei 8.072/90.
Por outro lado, crimes equiparados a hediondos, como o tráfico de
entorpecentes, tortura e terrorismo, não estão previstos no rol enumerado pelo
art. 1º da Lei 8.072/90, o que não os insere como delitos aptos a coleta de DNA
de seus agentes infratores.
Ainda, apesar de não haver regra expressa, é possível a identificação
compulsória do agente quando da condenação por crimes de tortura e terrorismo,
por resultarem de emprego de violência contra a pessoa (art. 9º-A, primeira
parte, da LEP). Tal raciocínio, contudo, não se aplica ao crime de tráfico de
entorpecentes, sob o qual resta prejudicada a obrigação de coleta de DNA
do agente, por não se enquadrar nem na moldura dos delitos que envolvem
violência contra a pessoa, nem, tampouco, por incidirem em crime hediondo
previsto no art. 1º da Lei 8.072/90 (AUGUSTI, 2015).
Para efeitos de comparação, o art. 3.1., a) da Lei Orgânica 10/2007
espanhola, admite a coleta do perfil genético, nos crimes graves contra as
pessoas e nos casos de crime organizado: “Quando se trata de delitos graves
e, em todo caso, os que afetam a vida, a liberdade, a intimidade ou liberdade
sexual, a integridade das pessoas, o patrimônio sempre que praticados com
violência, a agressão ou intimidação de pessoas, assim como nos casos de
crime organizado, devendo entender-se incluído, em todo caso, no termo crime
organizado o reconhecido no artigo 282, § 4º, da Lei de Processo Criminal
em relação aos delitos enumerados” (HAMMERSCHIMIDT, GIACÓIA,
2020, p. 10).
Para regulamentar o Banco Nacional de Perfis Genéticos e da Rede
Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, o Poder Executivo Federal editou o
Decreto nº 7.950/13. Vale salientar que o Banco Nacional de Perfis Genéticos
tem o objetivo de ‘’armazenar os dados de perfis genéticos coletados no bojo
de investigações de processos criminais’’, assim como ‘’poderão ser utilizados
para a identificação de pessoas desaparecidas’’. Estabeleceu-se uma Rede
Integrada para compartilhar e comparar perfis genéticos presentes nos bancos
de dados da União, Estados e Distrito Federal.
Por exemplo, o caso do homicídio e estupro de Rachel Genofre, de 9
anos, em 2008, no estado do Paraná, apenas foi resolvido com o cruzamento de
dados do Banco de Perfil Genético brasileiro.
A criança desapareceu no retorno da escola, sendo seu corpo encontrado,
após dois dias, em uma mala na rodoferroviária de Curitiba. Depois de mais
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de 116 testes de DNA, realizados em suspeitos que eram compatíveis com o
retrato falado na época - muitos dos quais chegaram a ser presos e, posteriormente,
liberados pela incompatibilidade do material genético - a identificação do autor
do crime só ocorreu em razão da integração da base de dados entre Paraná, São
Paulo e Brasília.
O material genético coletado no corpo da vítima foi inserido na base
integrada de dados genéticos. Isso permitiu concluir que o DNA encontrado
era compatível com uma pessoa que já se encontrava presa desde 2016, por ter
cometido estelionato, estupro, roubo e falsificação de documento (CORREIO
DO POVO, 2020).
A redação do art. 9º-A da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei
12.654/2012, foi objeto de apreciação no Habeas Corpus no Superior Tribunal
de Justiça. O paciente havia sido condenado pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2, incisos I e IV, do Código Penal. Em razão do homicídio qualificado
constar no elenco de crimes hediondos (art. 1º da Lei 8.072/90)16, o Ministério
Público solicitou ao Juiz da Execução que o condenado fosse encaminhado ao
Instituto Médico Legal para coleta de DNA, conforme disposto no art. 9º-A
da LEP, para fazer constar o seu dado no Banco de Dados de Identificação por
Perfil Genético. Todavia, o Juiz indeferiu o pedido (BRASIL, 2018-a). Após
sucessivos recursos, a defesa se insurgiu quanto ao dispositivo presente na LEP,
alegando que tal regra viola os princípios da presunção da inocência e da não
autoincriminação.
No entanto, o STJ reconheceu a constitucionalidade do art. 9º-A da Lei
de Execução Penal, uma vez que o agente já teve sua culpabilidade admitida em
decisão transitada em julgado:
(...) o material biológico que se busca colher não tem por
finalidade a produção de prova, mas a composição de
banco de dados, nos termos do que determina a Lei que
rege a matéria. No caso posto, portanto, não há como se
conceber a tese de que a coleta de material genético para
a realização do exame de DNA seria capaz de configurar
ilegalidade ou violação à garantia constitucional da não
autoincriminação (BRASIL, 2018-a).
16
‘’Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: I - homicídio (art.
121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um
só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII) [...].
BRASIL. Lei de Crimes Hediondos (n. 8.072/90). Acesso em: 16 jun. 2020. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm
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Não se pode olvidar que o Supremo Tribunal ainda não analisou a
constitucionalidade dessa questão, embora tenha conferido repercussão geral à
obrigatoriedade da extração do DNA do condenado por crimes cometidos com
violência contra pessoa e aqueles dispostos como hediondos, em junho de 2016.
Na oportunidade, o Relator Ministro Gilmar Mendes, na fundamentação da
decisão, mencionou decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos sobre
a coleta de DNA para fins de composição em um Banco de Perfis Genéticos:
O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos já se debruçou
sobre a questão em algumas oportunidades. Em Van der
Velden contra Holanda, 29514/05, decisão de 7.12.2006, o
Tribunal considerou que o método de colheita do material
– esfregação de cotonete na parte interna da bochecha –
é invasivo à privacidade. Também avaliou como uma
intromissão relevante na privacidade a manutenção
do material celular e do perfil de DNA. Quanto a esse
aspecto, remarcou-se não se tratar de métodos neutros
de identificação, na medida em que podem revelar
características pessoais do indivíduo. No entanto, a Corte
avaliou que a adoção da medida em relação a condenados
era uma intromissão proporcional, tendo em vista o objetivo
de prevenir e investigar crimes. No caso S. e MARPER
contra Reino Unido (decisão de 4.12.2008), o Tribunal
afirmou que a manutenção, por prazo indeterminado, dos
perfis genéticos de pessoas não condenadas, viola o direito
à privacidade, previsto no art. 8º da Convenção Europeia
de Direitos Humanos. Por outro lado, no caso Peruzzo e
Martens contra Alemanha (30562/04 e 30566/04, decisão
de 4 de dezembro de 2008), considerou-se manifestamente
infundada a alegação de que a manutenção, em bancos
de dados estatais, de perfis genéticos de condenados por
crimes graves violaria o direito à privacidade. De tudo se
extrai o reconhecimento de que as informações genéticas
encontram proteção jurídica na inviolabilidade da vida
privada – privacidade genética’’ (BRASIL, 2016-a).

Atente-se que o caso OF S. and Marper Vs. The United Kingdom,
envolvendo a obrigação de coleta de material genético de suspeitos, foi julgado
pela Corte Europeia de Direitos Humanos em 2008 e culminou na condenação
do Reino Unido. Isso porque, ao permitir a colheita e manutenção de impressões
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digitais e material genético de pessoas suspeitas, e não condenadas, tornaria
desproporcional os interesses entre público e privado. Portanto, a Corte
reconheceu que o Reino Unido ultrapassou os limites aceitáveis de apreciação,
caracterizando uma interferência desproporcional na vida privada do indivíduo,
o que não se compatibiliza com a noção de Estado Democrático de Direito
(MAHMOUD, MOURA, 2012).
Entretanto, decisões monocráticas mais recentes do STF restringem o
alcance do princípio da nemo tenetur se detegere (art. 5, LXIII, da CF; direito
fundamental à não autoincriminação) à vedação da imposição de condutas
ativas do investigado/réu que contribuam para os anseios processuais da
acusação. Isso não exclui a legitimidade de meios persecutórios não invasivos
(como a coleta de material genético e a submissão ao reconhecimento pessoal
e a inspeções, buscas e registros pessoais, entre outras condutas que impliquem
um não fazer ou um mero suportar do sujeito passivo) (BRASIL, 2016-b).
Nesse sentido, também é a orientação da Suprema Corte norteamericana, em precedentes como Schmerber v. California (1966), em que se
distinguiu, para fins de proteção do princípio do nemo tenetur se detegere,
a participação ativa do acusado da situação em que ele é apenas uma fonte
passiva de elementos de prova contra si mesmo (ANSELMO, JAQUES, 2012).
Seguindo essa linha de raciocínio, é possível o recolhimento de material
genético no lugar do crime (v.g., mostras de sangue, cabelos, pêlos, saliva etc),
no corpo ou nas vestes da vítima ou em outros objetos, por meio de busca e/ou
apreensão domiciliar ou pessoal (v.g., escova de dentes, roupas de cama, restos
orgânicos etc), bem como aquele que foi descartado (v.g., bituca de cigarro,
gomas de mascar, garrafa suja de saliva etc.).
A obtenção do perfil genético pode se dar por técnicas não invasivas,
como o chamado “suabe” bucal, que consiste em passar uma espécie de
cotonete estéril no céu da boca do investigado/condenado. Não se trata, pois, de
um método invasivo, mas de uma coleta superficial cuja intervenção corporal
é mínima (bem diferente, p. ex., da retirada de sangue), e que não exige um
comportamento ativo do acusado (COSTA NETO, TRINDADE, 2017, p. 18).
Essa foi a orientação da Suprema Corte norte-americana em Maryland
v. King (2013), onde se concluiu que o “suabe” bucal é minimamente invasivo,
não podendo a privacidade do acusado se sobrepor ao interesse público na
elucidação do crime17. Tal precedente foi, posteriormente, mencionado em
“By comparison to the substantial government interest and the unique effectiveness of DNA
identification, the intrusion of a cheek swab to obtain a DNA sample is minimal. Reasonableness
must be considered in the context of an individual’s legitimate privacy expectations, which
necessarily diminish when he is taken into police custody” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA.
Supreme Court of The United States. MARYLAND v. KING. Op.cit.
17
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Birchfield v. North Dakota (2016), para ressaltar a constitucionalidade do uso
do bafômetro (teste do etilômetro), cuja invasão à privacidade também foi
considerada insignificante18.
Com efeito, a questão quanto a obrigatoriedade da coleta do material
genético não encontra solução pacífica na jurisprudência comparada, uma
vez que há decisões no sentido de que a retirada compulsória do DNA é
inconcebível, violando o direito à intimidade/privacidade do condenado, mas
também existem julgados que, fundados na proporcionalidade da intromissão e
da extração, bem como baseados em técnicas não invasivas, admitem a coleta
do DNA para elucidar outros delitos e prevenir futuros crimes.
Como salientado, ainda não há uma orientação clara do Supremo
Tribunal Federal sobre o assunto.
Além disso, na legislação brasileira, como também fora mencionado,
a extração de material genético pode ocorrer em dois momentos: para a
investigação e identificação criminal, e durante a execução penal - após a
condenação com trânsito em julgado - pelo cometimento de crimes violentos
ou hediondos19 20.

“(...) participation in a breath test is not an experience that is likely to cause any great
enhancement in the embarrassment that is inherent in any arrest. See Skinner, supra, at 625
(breath test involves “a minimum of . . . embarrassment”). The act of blowing into a straw is not
inherently embarrassing, nor are evidentiary breath tests administered in a manner that causes
embarrassment. Again, such tests are normally administered in private at a police station, in a
patrol car, or in a mobile testing facility, out of public view. See supra, at 5. Moreover, once placed
under arrest, the individual’s expectation of privacy is necessarily diminished. Maryland v. King
(...)” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Supreme Court of The United States. BIRCHFIELD
v. NORTH DAKOTA. Disponível em: https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/141468_8n59.pdf.Acesso em: 30 jun. 2020).
19
‘’Cada uma dessas hipóteses tem um regime diferente. Na identificação criminal, a investigação
deve ser determinada pelo juiz, que avaliará se a medida é “essencial às investigações” (art. 3º,
IV, combinado com art. 5º, parágrafo único). Os dados poderão ser eliminados “no término do
prazo estabelecido em lei para a prescrição do delito”. Os dados dos condenados, por outro lado,
serão coletados como consequência da condenação. Não há previsão de eliminação de perfis. Em
ambos os casos, os perfis genéticos são armazenados em banco de dados. Os dados podem ser
usados para instruir investigações criminais (art. 9-A, §2o, da Lei 7.210/84) e para a identificação
de pessoas desaparecidas (art. 8º do Decreto 7.950/13)’’. BRASIL. Supremo Tribunal Federal.
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 973.837/MG. Plenário. 23 jun. 2016. Rel. Min.
Gilmar Mendes. Op.cit.
20
‘’Com o advento da Lei n. 12.654, de 28 de maio de 2012, admite-se a coleta de perfil genético
como forma de identificação criminal, seja durante as investigações, para apurar a autoria do
delito, seja quando o réu já tiver sido condenado pela prática de determinados crimes, quais sejam,
os dolosos, com violência de natureza grave contra pessoa ou hediondos’’. BRASIL. Superior
Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 407.627/MG. Rel. Min. Felix Fischer. Op.cit.
18
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Na primeira hipótese, a coleta de DNA para a investigação só deve
ser realizada quando essencial à apuração dos fatos pela Polícia, precedida de
despacho da autoridade judiciária competente, a requerimento ou após ouvido
o Ministério Público, conforme disposição contida no art. 3º, inciso IV, da Lei
12.037/0921. A identificação criminal se constitui na extração datiloscópica
e fotográfica do acusado, podendo ‘’incluir a coleta de material biológico
para a obtenção do perfil genético’’22. O material colhido é armazenado em
banco de dados de perfis genéticos, mas não pode revelar traços somáticos
ou comportamentais das pessoas (ou seja, devem ser conservadas apenas
informações sobre a identidade genética da pessoa, presentes nas moléculas
de DNA), exceto determinação genética de gênero. Tais elementos de prova
dependem de análise por perito oficial e têm caráter sigiloso, podendo aquele
que permitir ou promover a utilização desses dados para fins diversos da
lei ser responsabilizado civil, penal e administrativamente (art. 5º-A, da
Lei 12.037/09).
Em relação à coleta de material genético após o trânsito em julgado da
sentença criminal, pode-se criticar a sua extração compulsória, por entender que
isso fere o princípio do nemo tenetur se detegere ou da não autoincriminação
(art. 5, LXIII, da CF), que garante o direito ao preso de permanecer calado e
assegura a assistência de um advogado. Tal posição reforça a proteção do direito
à privacidade do condenado, e se fundamenta também em tratados assinados
pelo Brasil, como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da ONU
(art. 14, 3, g)23, a Convenção Americana de Direitos Humanos (arts. 8, 2, g24, e
‘’Art. 3º Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal
quando: [...] IV – a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo despacho
da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade
policial, do Ministério Público ou da defesa;’’. BRASIL. Lei nº. 12.037/09. Acesso em: 17 jun. 2020.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12037.htm
22
‘’Art. 5º A identificação criminal incluirá o processo datiloscópico e o fotográfico, que serão
juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante, ou do inquérito policial ou outra forma
de investigação. Parágrafo único. Na hipótese do inciso IV do art. 3o, a identificação criminal
poderá incluir a coleta de material biológico para a obtenção do perfil genético’’. BRASIL. Lei
nº. 12.037/09. Acesso em: 17 jun. 2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2007-2010/2009/lei/l12037.htm
23
‘’3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualmente, a, pelo menos, as seguintes
garantias: [...] g) De não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada’’. BRASIL.
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da ONU - Decreto 592/92. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm. Acesso em: 17 jun. 2020.
24 Artigo 8. Garantias judiciais [...] 2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma
sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa
tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: [...] g. direito de não ser obrigado
a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada;’’. OEA. Convenção Americana de Direitos
21
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11, 225) e a Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 12)26. Além disso, a
compulsoriedade da extração do DNA durante a execução da pena seria ‘’uma
espécie de pena privativa de direitos de caráter perpétuo que não respeita o princípio
da individualização da pena’’ (TAVARES, GARRIDO, SANTORO, 2016).
Porém, o entendimento firmado pelo STJ, no Habeas Corpus n
407.627/MG, demonstra-se acertado, porque fundado seja na gravidade do
crime cometido seja no trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Tais argumentos se fortalecem na medida em que ao acusado foi permitido
o exercício de ampla defesa e do contraditório durante o processo criminal.
Afinal, se, após o devido processo legal, o réu não logrou êxito em provar sua
inocência, não há que se falar em violação ao princípio da autoincriminação
nem ao da presunção de inocência, justamente pela condenação estar fundada
nas provas constantes dos autos, submetidas à valoração, análise e revisão das
esferas judiciais.
Consequentemente, ao fazer a ponderação entre a retirada do DNA
para composição do banco de perfis genéticos e a intimidade (genética) do
condenado27, percebe-se que aquela prepondera sobre esta, pois a prevenção de
futuros crimes e a resolução dos delitos que ainda não haviam sido solucionados
são superiores ao interesse do indivíduo condenado.
Ademais, a eficácia dos bancos de perfis genéticos depende, para a
identificação de autores de delitos, da quantidade de dados armazenada. Apesar
disso, a extração do DNA não é geral e irrestrita, sendo utilizada apenas para os
crimes cometidos com violência à pessoa e/ou os caracterizados como hediondos.
Tais dados podem ser confrontados, a qualquer tempo, com os perfis genéticos
obtidos de amostras biológicas coletadas em locais de crimes, de vítimas ou de
Humanos. 1969. Acesso em: 17 jun. 2020. Disponível em: https://www.cidh.oas.org/basicos/
portugues/c.convencao_americana.htm
25
“Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em
sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra
ou reputação”. OEA. Convenção Americana de Direitos Humanos. 1969. Disponível em: https://
www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em: 17 jun. 2020.
26
“Ninguém será sujeito à interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou
em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à
proteção da lei contra tais interferências ou ataques”.
27
O direito à intimidade genética é um corolário da proteção jurídica da dignidade humana (art.
1º, inc. III, CF), por ser uma das manifestações essenciais da personalidade, e engloba o dever de
respeito e de proteção à constituição genética - única e não repetível - de cada ser humano. Pelo
art. 1º, da Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, “o genoma
humano, expresso como a base da unidade fundamental da espécie humana, é classificado como
patrimônio da humanidade”. Cfr. SOUZA, Rosane Feitosa de; SOUZA, Hudson Fernandes. Da
(in)constitucionalidade do banco de dados com perfil genético de condenados no processo penal.
Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 165, mar. 2020, p. 159 - 185.
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cadáveres de identidade desconhecida, mesmo que se tratem de delitos distintos
ou cometidos em qualquer Estado da federação, o que aumenta a chance de
identificação do agressor e a possibilidade de estabelecer relações entre ações
criminosas praticadas pela mesma pessoa (ARAÚJO et al, 2020). Ainda, a coleta
e identificação do perfil genético garante o princípio da efetividade processual,
pois ‘’contribui para o alcance da segurança e a redução da criminalidade, e ainda
concretiza a ideia de busca pela verdade real’’ (AUGUSTI, 2015).
O Senador Ciro Nogueira, autor do projeto que deu origem à Lei
12.654/2012, justificou que “evidências biológicas (manchas de sangue, sêmen,
cabelos etc.) são frequentemente encontradas em cenas de crimes, principalmente
aqueles cometidos com violência. O DNA pode ser extraído dessas evidências e
estudado por técnicas moleculares no laboratório, permitindo a identificação do
indivíduo de quem tais evidências se originaram. Obviamente que o DNA não
pode, por si só, provar a culpabilidade criminal de uma pessoa ou inocentá-la,
mas pode estabelecer uma conexão irrefutável entre a pessoa e a cena do crime.
Atualmente os resultados da determinação de identificação genética pelo DNA
já são rotineiramente aceitos em processos judiciais em todo o mundo”.
O conflito entre princípios constitucionais, envolvendo indivíduo e
Estado, deve encontrar resposta nas técnicas de ponderação, com auxílio da
proporcionalidade e da razoabilidade, e se submeterem a rigorosa motivação
judicial, como bem disciplinou os arts. 8º e 489, § 2º, do CPC28, standards ínsitos
à hermenêutica jurídica e extensíveis à jurisdição criminal. Isso porque sempre
que houver colisão entre princípios ocupantes de um mesmo patamar jurídico,
deve-se ponderar interesses, não se podendo optar pela exclusão completa de
um princípio em detrimento de outro (CAMBI, 2020, p. 585-599).
Nesse sentido, os direitos fundamentais podem ter sua aplicação
reduzida para que outros preponderem, a depender das circunstâncias do
julgamento do caso concreto em análise judicial (AUGUSTI, 2015).
A coleta de DNA pode ser compreendida como uma restrição à
intimidade/privacidade, mas não fere as dimensões essenciais desses direitos,
sendo a medida justificada por meio de critérios de proporcionalidade, voltada
para um fim legítimo fim constitucional (BONINA, 2007), inerente ao direito
fundamental social à segurança pública (art. 6º/CF), que contempla a realização
de investigações eficientes para a prevenção e a reparação da criminalidade.
“Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências
do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”; “Art. 489. (...). § 2º
No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação
efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas
fáticas que fundamentam a conclusão”.
28

61

ESTUDOS SOBRE DIREITO PENAL MODERNO

Contudo, sobre a proporcionalidade, Maria Thereza Rocha de Assis
Moura e Mohamad Ale Hasan Mahmoud, asseveram que ‘’[...] o Estado não
representa um fim em si mesmo, havendo barreiras éticas no cumprimento
de sua missão de pacificação social’’ (MAHMOUD, MOURA, 2012, p. 350).
Por isso, o Estado não pode exercer livremente a escolha entre quais direitos e
princípios devem seguir, à luz da discricionariedade. Isso porque o Estado atua
em observância aos interesses públicos e não pode pautar-se na satisfação de
interesses individuais de uma minoria (AUGUSTI, 2015).
A preocupação com a discricionariedade judicial não se impõe contra
a restrição de direitos fundamentais do acusado/condenado, quando, na
análise do caso concreto, o juiz pondera os interesses contrapostos e justifica
a prevalência de determinados direitos (sociais) em detrimento de outros
(de natureza individual), cumprindo o dever constitucional de motivação
(art. 93, inc. IX, CF).
Ademais, quando se fala em coleta de DNA na cena do crime ou em
vestígios no corpo da vítima, é inevitável pensar em métodos que melhor
acondicionem esse material e evitem sua contaminação ou deterioração
(MURPHY, 2015; IBCCRIM, 2020). Por isso, o Pacote Anticrime (Lei
13.964/19) introduziu o art. 9º-A, § 3º, à Lei de Execuções Penais, para afirmar
que deve “ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados
constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da
cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado
pela defesa”29. O Pacote Anticrime também regulamentou a cadeia de custódia
nos arts. 158-A até 158-F do Código de Processo Penal.
Os envolvidos na investigação e as partes no processo penal, como
corolário da garantia constitucional da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, CF),
podem questionar a imparcialidade e a infalibilidade dos exames genéticos. As
eventuais falhas humanas capazes de invalidar o resultado da perícia, a produção
de um resultado por meio de diferentes causas ou a obtenção de possíveis falsos
resultados positivos, além dos erros e interpretações incorretas no âmbito da
atividade pericial devem ser questionadas pela defesa (MURPHY, 2015). Há,
pois, a possibilidade de alteração do resultado do DNA por uma pluralidade de
variáveis, incluindo a verificação da ação humana do perito e o armazenamento
do material genético.
“O instituto da quebra da cadeia de custódia, o diz respeito à idoneidade do caminho que deve
ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência
durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir
a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa,
o contraditório e principalmente o direito à prova lícita” (STJ, HC 462.087/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019).
29
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Além disso, não se pode usar tais informações para formar estereótipos
de delinquência, como forma de discriminação, a partir do armazenamento de
dados que revelem traços somáticos ou comportamentais dos indivíduos.
A proteção de dados, sob a égide da bioética, é protegida por tratados
internacionais, como a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os
Direitos Humanos (1997), a Declaração Internacional sobre os Dados genéticos
Humanos (2003) e a Declaração Universal sobre bioética e Direitos Humanos
(2005). Esses diplomas ‘’fixam que as características genéticas não podem
ser empregadas como fator de discriminação e estigmatização, sob pena de
violarem direitos humanos, liberdades fundamentais e a dignidade humana’’
(AUGUSTO, 2015).
Para isso, o art. 5º da Lei 12.037/09 (modificado pela Lei 12.654/12),
prevê o caráter sigiloso dos dados constantes nos bancos de dados de perfis
genéticos, sendo que os traços somáticos e comportamentais das pessoas não
poderão ser objeto de análise e publicação 30.
Com relação ao risco de estigmatização de uma parcela da população,
o banco de perfis genéticos não pode servir para a disseminação de estereótipos
no sistema penal/carcerário brasileiro. É certo que, ao firmar os critérios da
biopolítica, Michel Foucault estabelece a seleção de um grupo de inimigos
que devem ser vigiados com mais veemência que outros (FOUCAULT, 2015,
p. 57). Todavia, mostra-se errôneo afirmar que o banco de perfis genéticos
perpetua o estigma dos custodiados, ou que rotula seus familiares, colocando-os
sob constante vigilância e suspeita. Isso porque, conforme o art. 9º-A da Lei de
Execuções Penais, a coleta de DNA se restringe àqueles condenados por crimes
dolosos, cometidos com violência contra à pessoa, e os tidos como hediondos.
Além disso, a autoridade competente não pode incriminar condenados
ou egressos do sistema prisional a seu arbítrio, limitando-se a inserir os perfis
genéticos no banco de dados para consulta e cruzamento de materiais oriundos
de crimes futuros ou aqueles pendentes de resolução. Portanto, não se trata
de um mecanismo voltado à perseguição ou discriminação de uma parcela da
população, já vulnerabilizada, mas uma medida que busca tornar efetivo as
investigações criminais como meio inerente à proteção do direito fundamental
‘’Art. 5o-A. Os dados relacionados à coleta do perfil genético deverão ser armazenados em
banco de dados de perfis genéticos, gerenciado por unidade oficial de perícia criminal. § 1o As
informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfis genéticos não poderão revelar traços
somáticos ou comportamentais das pessoas, exceto determinação genética de gênero, consoante
as normas constitucionais e internacionais sobre direitos humanos, genoma humano e dados
genéticos. § 2o Os dados constantes dos bancos de dados de perfis genéticos terão caráter sigiloso,
respondendo civil, penal e administrativamente aquele que permitir ou promover sua utilização
para fins diversos dos previstos nesta Lei ou em decisão judicial”. BRASIL. Lei n. 12.037/09. Op.cit.
30
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à segurança pública (art. 6º/CF), que inclui o poder de impor penas e fazer
justiça às vítimas dos delitos e seus familiares.
Logo, o risco da utilização dos perfis genéticos para ampliar preconceitos
e estigmatizar grupos sociais vulneráveis, embora existente, caracteriza desvio
de finalidade, suscetível de responsabilização administrativa, civil e penal
(inclusive por crime de abuso de autoridade; v.g., arts. 13, inc. III, e 25 da
Lei 13.869/19).
Outra crítica à extração do DNA do condenado repousa na possível
violação do impedimento do caráter perpétuo das penas (art. 5, XLVII, alínea
‘’b’’, CF/88) (TAVARES, GARRIDO, SANTORO, 2016). Até a edição da Lei
13.869/19 (Pacote Anticrime), não havia previsão de retirada dos materiais
genéticos do banco de perfis, o que poderia sinalizar uma sanção perpétua.
Porém, como já salientado, pelo art. 7º-A da Lei de Execuções Penais, a exclusão
dos perfis genéticos dos bancos de dados pode ocorrer, seja pela absolvição do
acusado (em eventual revisão criminal), seja mediante o seu requerimento, após
decorridos 20 (vinte) anos do cumprimento da pena.
Apesar desse tempo ser longo, não se pode a priori afirmar que há
evidente violação do direito ao esquecimento, questão que suscita intenso debate
judicial, ainda não solucionado pelo Supremo Tribunal Federal. Por exemplo,
o STF reconheceu repercussão geral no RE 593.818-SC, a fim de decidir se
existe ou não um prazo limite para sopesar se uma condenação anterior pode ser
utilizada como maus antecedentes na dosimetria da pena31.
Conforme os fundamentos do REsp 1.160.440-MG (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado
em 17/3/2016, DJe 31/3/2016), no HC 256.210-SP (DJe 13/12/2013), a 6ª Turma do STJ concluiu
“que o lapso temporal entre a última condenação e a prática da infração apurada naquele writ
(quase 14 anos) justificava a não influência das condenações anteriores (que se originaram de
condutas perpetradas nas décadas de 70, 80 e 90) para fins de exasperação da pena-base, a título
de maus antecedentes. Ademais, o STF (HC 126.315-SP, Segunda Turma, DJe 7/12/2015) aqueceu
a discussão a respeito da estipulação de um prazo limite para se considerar uma condenação como
maus antecedentes. Na ocasião, destacou-se a impossibilidade de que se atribua à condenação o
status de perpetuidade, sob o fundamento de que ‘’a possibilidade de sopesarem-se negativamente
antecedentes criminais, sem qualquer limitação temporal ad aeternum, em verdade, é pena de
caráter perpétuo mal revestida de legalidade’’. Aliás, foi também por esses fundamentos que
o legislador de 1977, mediante a alteração na Parte Geral do CP ocasionada pela Lei n. 6.146,
instituiu a temporalidade para a reincidência e positivou o ´período depurador´ no art. 46,
parágrafo único, então vigente, denominado no item 13 da respectiva Exposição de Motivos como
´prescrição da reincidência´, e cuja previsão normativa foi mantida no art. 64, I, do atual Código.
Além do mais, deve-se considerar a advertência doutrinária segundo o qual ´a proibição de penas
perpétuas é um corolário da orientação humanitária ordenada pela Constituição, como princípio
orientador da legislação penal´. Sendo assim, não se pode tornar perpétua a valoração negativa
dos antecedentes, nem perenizar o estigma de criminoso para fins de aplicação da pena, sob pena
de violação da regra geral que permeia o sistema. Afinal, a transitoriedade é consectário natural
da ordem das coisas. Se o transcurso do tempo impede que condenações anteriores configurem
31
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À guisa de comparação, na Espanha, o art. 23.3 da Lei Orgânica nº
10/2007 prevê dois critérios de cancelamento do registro: “o tempo assinalado
na lei para a prescrição do delito e o tempo fixado na lei para o cancelamento de
antecedentes criminais, se se houver proferido sentença condenatória definitiva,
ou absolutória por ocorrência de causas eximentes por falta de imputabilidade
ou culpabilidade, salvo decisão judicial em contrário” (HAMMERSCHIMIDT,
GIACOIA, 2020, p. 12).
Os dissensos envolvendo o funcionamento do banco de perfis genéticos
e a obrigatoriedade de coleta do DNA do condenado, por crimes violentos
contra a pessoa e hediondos, não devem ignorar a eficácia na resolução de casos
penais a partir do cruzamento de perfis genéticos. A prova científica do DNA
aprimora as investigações criminais, servindo para a acusação e condenação de
criminosos, mas também como relevante meio de prova e argumento da defesa
para inocentar pessoas acusadas injustamente32.
Nesse sentido, é a Recomendação nº R (92)1 do Conselho da Europa,
de 10 de fevereiro de 1992, sobre o uso do DNA no sistema da justiça criminal,
ao asseverar: “O uso da análise de DNA durante a investigação de um crime
pode demonstrar que um suspeito está envolvido no delito; por outro lado,
e certamente mais importante, pode eliminar pessoas das investigações”
(COUNCIL OF EUROPE, 2020, tradução nossa)33.
O Decreto 7.950/13, que regulamentou o Banco Nacional de
Perfis Genéticos e a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, prevê,
reincidência, esse mesmo fundamento - o lapso temporal - deve ser sopesado na análise das
condenações geradoras, em tese, de maus antecedentes. De mais a mais, embora o STF ainda
não tenha decidido o mérito do RE 593.818-SC - que, em repercussão geral já reconhecida (DJe
3/4/2009), decidirá se existe ou não um prazo limite para se sopesar uma condenação anterior
como maus antecedentes -, no caso aqui analisado, firme na ideia que subjaz à temporalidade dos
antecedentes criminais, devem ser relativizados os dois registros penais tão antigos do acusado, de
modo a não lhes imprimir excessivo relevo a ponto de impedir a incidência da minorante descrita
no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas”.
32
Guilherme Nucci afirma que ‘’inexiste qualquer sentido para se evitar a identificação criminal,
que deveria ser praxe, desde que não se transforme em palco de humilhação pública, pois, quanto
mais precisa a identificação, menor o índice de erro do judiciário, por isso, a coleta de material
genético aperfeiçoa o sistema” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. V. 2. 6° Ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 415-416).
33
No original: “The use of DNA analysis during the investigation of an offence may provide proof
that a suspected person was involved in the crime; conversely, and certainly just as important, it
may positively eliminate an individual from an inquiry” (COUNCIL OF EUROPE. Committee
of Ministers. EXPLANATORY MEMORANDUM to Recommendation No. R (92) 1 of the
Committee of Ministers to member states. The use of analysis of deoxyribonucleic acid (DNA)
within the framework of the criminal justice system. Acesso em: 30 jun 2020. Disponível em:
https://rm.coe.int/090000168062df77). Acesso em: 30 jul. 2021.
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no art. 8º, que os dados também podem ser utilizados para a identificação de
pessoas desaparecidas. Porém, a comparação de amostras e perfis doados,
voluntariamente por parentes consanguíneos de pessoas desaparecidas, devem
ser usadas, exclusivamente, para a identificação da pessoa desaparecida, sendo
vedado seu uso para outras finalidades (art. 8º, par. ún., do Decreto 7.950/13).
Dessa forma, não se busca criar uma base de dados que tenha o intuito
de perseguir, discriminar ou segregar indivíduos ou grupos estigmatizados
da sociedade, porque tal utilização dos perfis genéticos afronta a ética, a
Constituição, Tratados Internacionais de Direitos Humanos e configura desvio
de finalidade e abuso de autoridade.
O equilíbrio entre a proibição do excesso e da proibição de proteção
insuficiente permite extrair a máxima efetividade da extração do DNA dos
condenados para a proteção do direito fundamental social à segurança pública
(art. 6º/CF). A imparcialidade e o sigilo devem assegurar o funcionamento
adequado dos bancos de perfis genéticos, a possibilitar a concretização de
um processo penal justo, eficaz e mais seguro (isto é, com a incidência
de menos erros).
Considerada a constitucionalidade da obrigatoriedade da extração do
DNA, enquanto consequência automática da pena para os crimes dolosos,
cometidos com violência contra à pessoa e os hediondos, alcança-se a conclusão
da pertinência da regra inserida pela Lei 13.869/19 no art. 9º-A, § 8º, da Lei
de Execuções Penais, que afirma ser falta grave a recusa do condenado em
submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Conforme
inovação trazida pelo Pacote Anticrime, o “cometimento de falta grave durante
a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção
da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da
contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente” (art. 112,
§ 6º, LEP). No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por
crianças ou pessoas com deficiência, a falta grave (art. 112, § 4º, LEP), implica
na revogação do benefício do art. 112, § 3º, LEP. Para todos os condenados,
a prática de falta grave sujeita a regressão da execução da pena privativa
de liberdade (art. 118/LEP). A falta grave, ainda, retira dos condenados que
cumprem pena em regime semi-aberto o benefício da saída temporária
(art. 125/LEP). Também implica a revogação de até ⅓ do tempo remido
(art. 127) e da monitoração eletrônica (art. 146-D, inc. II, LEP), além de poder
resultar na conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade
(art. 181, § 1º, LEP).
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CONCLUSÃO
Há vários benefícios com a edição da Lei 13.869/19 (Pacote Anticrime),
sobretudo pela introdução de regras que procuram aperfeiçoar a utilização do
banco de perfis genéticos no Brasil, com o intuito de resolver crimes pendentes
de solução e prevenir novos delitos.
Sob a perspectiva da sociedade, o interesse coletivo prepondera sobre o
do indivíduo condenado que não almeja a coleta de seu material genético para
integrar a base de dados.
A análise e o cruzamento de perfis genéticos conferem um alto grau de
cientificidade, confiabilidade e consistência para fundar acusações e fundamentar
decisões judiciais. Aliás, um estudo da Academia Nacional de Ciências dos
Estados Unidos, em 2009, identificou um problema de confiança com outras
provas utilizadas nas investigações, como impressões digitais, marcas de sapato
e retratos falados. Quando da comparação dessas provas, é possível extrair que
as impressões digitais podem ficar borradas, as balas de revólver amassadas e
as cenas de crime nem sempre ficam preservadas (MELO, 2014).
A harmonização de princípios que tutelam a esfera individual, como
o direito à intimidade/privacidade e o direito ao esquecimento, com aqueles
princípios que buscam proteger a ordem social, como o direito à segurança
pública, fortalecem a compreensão do devido e justo processo legal.
Ao se fazer uma análise ponderada, não se pode ignorar que um dos
objetivos da República Federativa do Brasil, enumerado no art. 3, inciso I,
CF/88, é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Não é justo nem
razoável que crimes graves e que tenham resultados e impactos tão nefastos
para sociedade não possam encontrar solução definitiva, podendo culminar
em impunidade, prescrição, negação da adequada reparação do delito para
vítimas e seus familiares ou, o que é bem pior, até mesmo na condenação de
pessoas inocentes.
É certo, todavia, que a ausência de uma jurisprudência consolidada
em relação à compulsoriedade da extração e análise do material genético do
apenado traz inseguranças e dúvidas quanto ao uso dessa tecnologia para a
resolução dos crimes.
Cabe, pois, ao Supremo Tribunal Federal, inclusive por meio do
diálogo com outras Cortes de Justiça, resolver a questão na Repercussão Geral
no Recurso Extraordinário 973.837/MG, sem desprezar os aperfeiçoamentos no
banco de perfis genéticos trazidos pelo Pacote Anticrime.
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de Lisboa, v. 28, n. 110, jun. 2007.
BRASIL. Lei n. 12.037, de 1 de outubro de 2009 (modificada pela Lei n.
13.964/19). Dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado,
regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, da Constituição Federal. Brasília, 2009.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/
l12037.htm. Acesso em: 20 abr. 2020.
BRASIL. Lei 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal.
Brasília, 1984.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade
43/ DF. Plenário. Voto do Ministro Celso de Mello. j. 07.11.2019. Disponível em:
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADCvotoRelator.
pdf. Acesso em: 20 abr. 2021.
BRASIL. Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais. Brasília, 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 20 abr. 2021.
BRASIL. Decisões do STJ legitimam exame de DNA como ferramenta em
busca da Justiça. tjce.jus.br, 23 mai. 2010. Acesso em: 15 jun. 2020. Disponível
em: https://stj.jusbrasil.com.br/noticias/2201208/decisoes-do-stj-legitimamexame-de-dna-como-ferramenta-em-busca-da-justica.
68

DISCIPLINA MINISTRADA PELO PROF. DR. SERGIO MORO NO PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA - UNICURITIBA

BRASIL. Lei 8.072, de 25 de julho de 1990. Dispõe sobre os crimes hediondos,
nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.
htm. Acesso em: 20 abr. 2021.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n 407.627/MG. Haveas
corpus, substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, interposto em face
de acordão da 7ª turma do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos
autos do agravo em execução nº 1.0024.09.492912-2/005 que denegou a ordem.
Relatora: Min. Laurita Vaz, 17 de julho de 2017. Disponível em: https://ww2.
stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&com
ponente=MON&sequencial=82774760&num_registro=201701676886&data=
20180427&tipo=0. Acesso em: 16 jun. 2020.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário 973.837/MG. Repercussão Geral. Recurso Extraordinário.
Direitos fundamentais. Penal. Processo Penal. Relator: Min. Gilmar Mendes,
23 de junho de 2016. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=TP&docID=11828210. Acesso em: 16 jun. 2020.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 134027/MG. Recurso
ordinário em habeas corpus. Direito penal. Crime de racismo religioso. Inépcia
da Denúncia. Inocorrência. Imprescritibilidade. Previsão constitucional
expressa. Livro. Publicação. Proselitismo como núcleo essencial da liberdade
de expressão Religiosa. Trancamento Da Ação Penal. Relator: Min. Edson
Fachin, 13 de abril de 2019. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=TP&docID=13465125. Acesso em: 20 abr. 2021.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 155364 / MG. Habeas
corpus substitutive de recurso ordinário. Homicídio triplamente qualificado,
extorsão e estupro. Ocultação de cadaver (acobertado pela prescrição). Exame
de DNA em material descartado (copo e colher de plástico, utilizados e
dispensados pelo paciente). Violação da intimidade. Não ocorrência. Objeto
examinado (saliva) for a do corpo íntimo. Parte desintegrada do corpo humano.
Violação ao direito da não autoincriminação (nemo tenetur se detegere).
Inexistência. Ausência de constrangimento illegal. Relator: Min. Alexandre de
Moraes, 5 de fevereiro de 2019. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/
jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=558784
1&numeroProcesso=1175650&classeProcesso=ARE&numeroTema=1043.
Acesso em: 22 abr. 2020.
BRASIL. Lei n. 12.037, de 1 de outubro de 2009. Dispõe sobre a identificação
criminal do civilmente identificado, regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, da
Constituição Federal. Brasília, 2009. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12037.htm. Acesso em: 17 jun. 2020.
69

ESTUDOS SOBRE DIREITO PENAL MODERNO

BRASIL. Decreto 592, de 19 de dezembro de 1966. Dispõe sobre atos
Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Promulgação.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/
d0592.htm. Acesso em: 17 jun. 2020.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 462.087/SP.
Penal e processo penal. Habeas corpus substitutive de recurso próprio.
Homicídio qualificado consumado e tentado. Preliminar. Cerceamento de
defesa. Julgamento virtual. Manifestação de oposição intempestiva. Laudo
Residuográfico. Nulidade. Ausência de intimação do assistênte técnico.
Manifestação da defesa. Inexistência de nulidade. Princípio pas de nulitté sans
grief. Ausência de demonstração do prejuízo. Erros na elaboração do laudo.
Supressão de instância.
Relator: Ministro Ribeiro Dantas, 17 de outubro de 2019.
CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. Direitos
fundamentais, políticas públicas e protagonismo judiciário. 3. ed. Belo
Horizonte: D´Plácido, 2020.
CORREIO DO POVO. Caso Rachel Genofre: identificado assassino após
11 anos de investigação no Paraná. Correiodopovo.com.br, 20 set. 2019,
10:13. Disponível em: https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/
pol%C3%ADcia/caso-rachel-genofre-identificado-assassino-após-11-anos-deinvestigação-no-paraná-1.366982. Acesso em: 19 jun. 2020.
COSTA NETO, João; TRINDADE, Bruno Rodrigues. A genética forense a
serviço do iluminismo. Revista Perícia Federal, v. 40, dez./2017.
COUNCIL OF EUROPE. Committee of Ministers. Explanatory memorandum to
Recommendation No. R (92) 1 of the Committee of Ministers to member states.
The use of analysis of deoxyribonucleic acid (DNA) within the framework of the
criminal justice system. Disponível em: https://rm.coe.int/090000168062df77.
Acesso em: 30 jun 2020.
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Supreme Court of the United States.
Maryland V. King. No 12-207. Argued February 26, 2013. 2013-a. Decided June 3,
2013. Disponível em: https://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-207_
d18e.pdf. Acesso em: 8 jun. 2020.
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Supreme Court of The United States.
ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY ET AL.v. MYRIAD
GENETICS, INC., ET AL. CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT
OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT. No. 12–398. Argued April 15,
2013—Decided June 13, 2013. Disponível em: https://www.supremecourt.gov/
opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf. Acesso em: 15 jun. 2020.
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Supreme Court of The United
States. BIRCHFIELD v. NORTH DAKOTA. Disponível em: https://www.
70

DISCIPLINA MINISTRADA PELO PROF. DR. SERGIO MORO NO PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA - UNICURITIBA

supremecourt.gov/opinions/15pdf/14-1468_8n59.pdf.Acesso em: 30 jun. 2020
FOUCAULT, Michel. A sociedade punitiva. Tradução Ivone Benedetti.
São Paulo: Martins Fontes, 2015.
GARCIA, Sandra E. DNA Evidence exonerates a man of murder after 20 years
in prison. The New York Times. 16 out. 2018. Disponível em: https://www.
nytimes.com/2018/10/16/us/20-years-exonerated-dna-prison.html. Acesso em:
11 jun. 2020.
GROSSA, Samuel R.; O´BRIENB, Barbara; HUC, Chen Huc; KENNEDY,
Edward H. Rate of false conviction of criminal defendants who are sentenced
to death. Disponível em: https://www.pnas.org/content/pnas/111/20/7230.full.
pdf). Acesso em: 11 jul. 2020.
IBCCRIM. Os impactos do pacote anticrime no Banco Nacional de Perfis
Genéticos. 01 mai 2020. Disponível em: http://ibccrim.org.br/noticias/
exibir/296. Acesso em: 11 jun. 2020.
HAMMERSCHIMIDT, Denise; GIACOIA, Gilberto. Banco de perfis
genéticos dos criminosos: tratamento normativo na lei espanhola e
na lei brasileira. Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/
artigos/?cod=8cea559c47e4fbdb. Acesso em: 11 de julho de 2020.
KAISER, Jocelyn. We will find you: DNA search used to nab Golden State
Killer can home in on about 60% of white Americans. Science Magazine. 11.
out. 2018. Disponível em: https://www.sciencemag.org/news/2018/10/we-willfind-you-dna-search-used-nab-golden-state-killer-can-home-about-60-white.
Acesso em: 15 jun. 2020.
LOPES, Débora. Teste de DNA caseiro condena assassino após 30 anos. Agora,
qual o limite? 29 jul. 2019. Disponível em: https://www.uol.com.br/tilt/noticias/
redacao/2019/07/29/teste-de-dna-caseiro-condena-assassino-apos-30-anos-eagora-ha-limite.htm. Acesso em: 12 jun 2020.
MAHMOUD, Mohamed Ale Hasan. MOURA, Maria Thereza Rocha de
Assis. A Lei 12.654/12 e os Direitos Humanos. Revista Brasileira de Ciências
Criminais. v. 98/12, set./out. 2012.
MELO, João Ozório de. Estudo mostra porque inocentes são condenados
à prisão. Revista Consultor Jurídico, 16 fev. 2014. Disponível em: https://
www.conjur.com.br/2014-fev-16/estudo-mostra-porque-tantos-inocentes-saocondenados-prisao-eua. Acesso em: 11 jun. 2020.
MORO, Sergio Fernando ; GARCEL, Adriane; SOUZA NETTO, José Laurindo
de; HIPPERTT, Karen Paiva. Lei geral de proteção de dados: diretrizes e
implicações para uma sociedade pandêmica. Coletâneas de artigos jurídicos:
em homenagem ao Professor José Laurindo de Souza Netto. Viviane C. de S.
K., Adriane G., José L. de S. N. 1.ed., Curitiba: Clássica Editora, 2020. ISBN
978-65-87965-03-1. P. 319-344.
71

ESTUDOS SOBRE DIREITO PENAL MODERNO

MURPHY, Erin E. Inside the cell: the dark side of forensic DNA. Bold Type
Books: Nova Iorque, 2015.
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. v.
2. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.
SOUZA, Rosane Feitosa de; SOUZA, Hudson Fernandes. Da (in)
constitucionalidade do banco de dados com perfil genético de condenados no
processo penal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 165, mar. 2020, p.
159 - 185.
TAVARES, Natália Lucero Frias. GARRIDO, Rodrigo Grazinoli. SANTORO,
Antonio Eduardo Ramires. O banco de perfis genéticos e a estigmatização
perpétua: uma análise do art. 9 da Lei 7.210/84 à luz da criminologia crítica.
Revista Jurídica. v. 4. n. 45. Curitiba, 2016.
ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção Americana
de Direitos Humanos. 1969. Disponível em: https://www.cidh.oas.org/basicos/
portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em: 17 jun. 2020.
SCUTTI, Susan. What the Golden State Killer case means for your genetic
privacy. CNN. 1 mai. 2018. Disponível em: https://edition.cnn.com/2018/04/27/
health/golden-state-killer-genetic-privacy/index.html. Acesso em: 15 jun. 2020.

72

DISCIPLINA MINISTRADA PELO PROF. DR. SERGIO MORO NO PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA - UNICURITIBA

LAVAGEM DE DINHEIRO E SUAS GERAÇÕES
MONEY LAUNDERING AND GENERATIONS
Antonio Evangelista de Souza Netto34
Irene Portella35
Flávia Jeane Ferrari36
Juiz de Direito de Entrância Final do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Pós-doutor em
Direito pela Universidade de Salamanca - Espanha. Pós-doutorando em Direito pela Universitá
degli Studi di Messina - Itália. Pós-doutorando em Direito pela Universidade de Coimbra - Portugal.
Pós-doutorando em Direito Pela Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - Itália.
Doutor em Filosofia do Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP
(2014). Mestre em Direito Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/
SP (2008). Vice-Presidente da Comissão de Empresas Familiares e Holding do Instituto Brasileiro
de Direito de Família-IBDFAM. Membro da comissão de mediação empresarial do Fórum
Nacional de Juízes de Competência Empresarial - FONAJEM. Vice-Diretor do Departamento
de Cursos para o Público Externo e Ensino à Distância da Escola da Magistratura do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná - EMAP. Coordenador do Núcleo de EAD da Escola da Magistratura
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - EMAP. Coordenador do Centro Judiciário de
Solução de Conflitos Empresariais - CEJUSC Recuperação Empresarial. Professor Colaborador
do PPGD - Mestrado e Doutorado da Unicuritiba. Professor do Programa de Pós-graduação em
Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná PUC/PR. Professor do Programa de Pósgraduação em Direito da Universidade Nove de Julho (Uninove-SP). Professor da Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM. Professor da Escola da Magistratura
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - EMES. Professor da Escola da Magistratura
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - EMAP. Professor em cursos de pós-graduação.
Parecerista da revista do curso de mestrado e doutorado em direito da Faculdade Autônoma de
Direito de São Paulo - FADISP. Diretor Científico da Coleção Processo e Constituição da Editora
Prismas. Participates in Judicial Exchange at Harvard University - Law School. Membro do Fórum
Nacional de Juízes de Competência Empresarial - FONAJEM Membro da Academia de Cultura
de Curitiba/PR - ACCUR Membro da Soberana Ordem do Mérito de Saint Yves de Tréguier França. Membro do Instituto Brasileiro da Insolvência - IBAJUD. Membro do Instituto Brasileiro
de Direito da Empresa - IBDE Membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC
Membro do Fórum Nacional de Juízes Criminais - FONAJUC. Comendador da Ordem do Mérito
Cívico e Cultural - SBHM. Lattes: http://lattes.cnpq.br/1450737398951246. ORCID: https://orcid.
org/0000-0001-8000-7840.
35
Doutora em Direito Constitucional pelo departamento de Direito Público e Teoria do Estado,
pela Universidade de Santiago de Compostela.
36
Mestranda em Direito Empresarial e Cidadania pelo Unicuritiba (2019). Especializações nas
áreas de Ministério Público & Estado Democrático de Direito (2019); Direito Militar (2018);
Processo Civil (2017); Direito Ambiental (2017); Direito do Trabalho (2013) e Bel. Direito pela
Facear (2012). Integrante do Programa Institucional de Iniciação Científica - PCI junto ao Centro
Universitário Curitiba - Unicuritiba, Linha de Pesquisa: Compliance (2019). Atualmente sou
Adjunta da Seção de Sindicância, Processos Administrativos e IPM, da Assessoria de Apoio para
Assuntos Jurídicos da 5ª Região Militar - 5ª Divisão de Exército - 1° Tenente - Oficial Técnico
Temp do Exército Brasileiro. Email: flaviajeane.ferrari@hotmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.
34

73

ESTUDOS SOBRE DIREITO PENAL MODERNO

RESUMO
O presente artigo tem por finalidade estudar os aspectos da lavagem de dinheiro
e suas gerações. Nos últimos anos o crime de lavagem de dinheiro tomou uma
certa popularidade nos meios de comunicações, tornando-se um tema de grande
repercussão no cenário econômico e penal brasileiro. Este tipo de crime não
é apenas um problema nacional, mas ocorre no mundo todo. O combate à
lavagem de dinheiro é a repressão mais intensa que o Estado pode fazer face
às organizações criminosas. O crime de lavagem de dinheiro evoluiu com
a tecnologia, porém a polícia e a justiça seguem em passos lentos, por este
motivo houve a necessidade de atualizar o direito brasileiro através de novas
legislações e utilizando a tecnologia ao seu favor. O objetivo deste artigo é
a lavagem de dinheiro e suas gerações, gerações estas que consideramos no
presente artigo como evoluções do crime e a busca do Estado para uma punição
mais justa. O artigo utiliza a metodologia bibliográfica de forma a explanar
de modo conceituado, apresentandoas hipóteses e modalidades enquadradas na
legislação pátria e internacional, com explicações doutrinárias elucidativas, as
quais provocam polêmicas no meio jurídico e social brasileiro.
PALAVRAS-CHAVE: Direito Penal Moderno; Organizações Criminosas; Lavagem
de Dinheiro e Gerações.
ABSTRACT
The purpose of this article is to study the aspects of money laundering and
its generations. In recent years the crime of money laundering has gained a
certain popularity in the media, becoming a subject of great repercussion in
the Brazilian economic and criminal scene. This type of crime is not only a
national problem, but occurs worldwide. The fight against money laundering is
the most intense repression that thestate can face against criminal organizations.
Money laundering crime has evolved with technology, but police and justice
are moving slowly, so there was a need to update Brazilian law through new
legislation and using technology to their advantage. The purpose of this article
is money laundering and its generations, which we consider in this article as
evolutions of crime and the pursuit of the state for a fairer punishment. The
article uses the bibliographic methodology in order to explain in a conceptual
way, presenting the hypotheses and modalities framed in the national and
international legislation, with elucidative doctrinal explanations, which provoke
controversies in the Brazilian legal and social environment.
br/1064406440921045. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3990-7633.
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KEYWORDS: Modern Criminal Law; Criminal organizations; Money Laundering
and Generations.
INTRODUÇÃO
Atualmente passamos pelo processo de globalização mundial, o que nos
traz umanova realidade, através de um estreitamento das relações transnacionais,
o recebimento rápido de informações, pessoas ou coisas, tanto para o bem
como para o mal.
Com o mundo criminal não seria diferente. Com a globalização,
surgiram novos crimes e outros evoluíram para se adaptarem a nova realidade
e tecnologias.
Por este motivo, o presente artigo tratará de um desses crimes, o qual
passou por várias modificações e está mais presente do que nunca em nossa
vida, o crime de lavagem de dinheiro.
O crime de lavagem de dinheiro está previsto no artigo 1o da Lei nº 9.613,
de 1998: “Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição,
movimentaçãoou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta
ou indiretamente, de infração penal”, impondo a esta prática pena de reclusão
de três meses a dez anos, e multa.
O referido crime é um dos mais antigos relacionados ao sistema
financeiro de um País, porém nos últimos anos ele é noticiado quase que
cotidianamente nas grandes mídias, por um motivo muito simples, o crime de
lavagem de dinheiro evoluiu com a tecnologia, ganhando grandes proporções,
entretanto a sua visibilidade também.
Para isso, o combate ao crime de lavagem de dinheiro é a repressão
mais dura que o Estado pode fazer contra às organizações criminosas. Uma
vez que, sem dinheiro, as organizações criminosas não conseguem se manter
e mormente as atividades ilícitas que necessitam dessa prática para comprar,
vender e aplicar seus lucros.
Inclusive, considera-se a lavagem de dinheiro um problema
internacional, ocorrendo em todos os países e atinge todos nós. O referido
crime recebe denominação análoga em outros países, sendo que todos
significam a ideia de limpeza do dinheiro, cito: “reciclaggio del denaro” na
Itália, “branqueamento de capitais” em Portugal, “money laudering” nos
Estados Unidos e “blanqueo de capitales” na Espanha.
Como citado acima, a tecnologia fez com que as barreiras mundiais
fossem rompidas através da globalização, o que ocasionou na facilitação
econômica entre os países, entre outros aspectos. Porém, com os criminosos
não foi diferente, o que aumentou a propagação dos crimes ainda mais.
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Hoje em dia em vez não há mais a figura do criminoso carregando o dinheiro
consigo, a organização criminosa deposita em contas, seja no Brasil ou no
exterior, distorcendo assim de uma maneira mais rápida e fácil a sua origem.
Com este novo cenário nos crimes financeiros, surgiu uma preocupação
mundial em reprimir tal prática, e no Brasil não foi diferente. Por este motivo
o legislador aprovou a lei n° 9.613, de 03 de março de 1998. Posteriormente,
com a intenção de aprimorá-la e para torná-la mais eficiente, foi aprovada a lei
nº 12.683 de 9 de julho de 2012.
Através dessas grandes alterações, há a necessidade de demostrar as
gerações do crime de lavagem de dinheiro e a transição que o Brasil sofreu
perante as novas legislações para se readequar a nova realidade, ante as
principais polêmicas em torno do tema, haja vista a dificuldade em detectar
essas atividades ilícitas e principalmentede punir quem dela participa.
1 O CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO
Os indícios do surgimento do crime de lavagem de dinheiro, é da década
de 20, na Itália, quando criminosos da máfia italiana teriam comprado uma
rede de lavanderias, para usá-la como fachada, com a finalidade de facilitar a
circulação do capital advindo de atividades ilícitas.
Nesse contexto, esse tipo de comércio disfarçado possibilitava
movimentar o dinheiro ilícito sob a alegação de que se tratava do lucro advindo
da atividade das lavanderias.
Ainda, em relação a origem, o autor Conserino (2011, p. 02) salienta:
Já no século, XX, a origem da expressão lavagem de
dinheiro ou money laundering, conforme consta, é
proveniente do lendário Al Capone, que com o dinheiro
auferido com o contrabando de bebidas e cigarros,
adquiriu no final da década de 1920, na cidade americana
de Chicago, uma rede de lavanderias para lhe permitir a
realização de depósitos bancários de pequenos valores
monetários compatíveis com a venda nas lavanderias, no
entanto, tais depósitos resultavam de suas atividades ilícitas
do comércio de bebidas, exploração do jogo e prostituição.

Como o crime de lavagem de dinheiro crescia pelo mundo, nas mais
diversas atividades, a preocupação dos países em criar mecanismos para conter
sua prática, surgindo dessa maneira políticas de combate ao referido crime.
Durante a Convenção de Viena, no ano de 1988, esse tema ganhou
grande dimensão, uma vez que já tinha a noção de que a criminalidade estava
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organizada de forma globalizada, para isso medidas precisavam ser tomadas
para tentar combater o narcotráfico e seus ganhos, e para acabar com a prática,
deveriam punir os lucros adquiridos com ela, o que tornaria o combate mais
eficiente (MENDRONI, 2006).
No mesmo ano, foi realizada a Declaração de Basiléia, proposta ao
setor financeiro internacional, que trazia regras com a finalidade de prevenir
o processo de lavagem de dinheiro associado ao uso de transações bancárias
(MENDRONI, 2006).
Nesse diapasão, a Organização dos Estados das Américas designou
a Comissão Interamericana para Controle do Uso de Drogas, para que,
através dela, fosse efetuadaa prática de programas apropriados para combater
as práticas das organizações criminosas ligadas ao tráfico, entre as quais a
lavagem de dinheiro, tomando, medidas que visavam harmonizar as legislações
e consequentemente torná-las mais efetivas.
Concomitantemente foi criado o Grupo de Egmont, em Bruxelas,
que criava a cooperação entre os países para descobrir a rota percorrida pelo
narcotráfico, bem como de outros crimes, além disso, a união dos países que
podiam agir de forma maisarticulada para combater as transferências financeiras
feitas pelas organizações criminosas (MENDRONI, 2006).
Destaca-se ainda a Convenção de Palermo, que ditou regras de combate
do crime organizado, sendo incorporada pelo Brasil em 15 de março de
2004, pelo Decreto nº 5.015. O Brasil aderiu à Convenção de Mérida, criada
pela ONU, com o objetivo de combater a corrupção, em 31 de janeiro de 2006
(BADARÓ; BOTTINI, 2012).
O crime de lavagem de dinheiro é antigo, porém sem mantém cada dia
mais atual, o que pode ser conceituado como sendo a prática de transformar o
dinheiro ilícito em aparentemente lícito.
Trata-se do encadeamento de atos que visam incutir o capital na
sociedade, para que este se misture ao dinheiro que circula de forma lícita,
ao ponto de que não seja mais possível sua distinção, ou que chegue ao
conhecimento das autoridades sua origeme seu destino.
Para o autor Lopes (2009, p. 520) “Simplificadamente, lavagem de
dinheiro refere-se ao ato de “limpar o dinheiro sujo”, tornando lícitos (legais)
recursos provenientes de alguma atividade ilícita desenvolvida por indivíduos
ou organizações criminosas”.
Neste sentido, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(COAF), (BRASIL, 2012), conceitua o crime de lavagem de dinheiro:
[...] um conjunto de operações comerciais ou financeiras
que buscam a incorporação na economia de cada país,
de modo transitório ou permanente, de recursos, bens
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e valores de origem ilícita e que se desenvolvem por meio
de um processo dinâmico que envolve, teoricamente,
três fases independentes que, com frequência, ocorrem
simultaneamente.

Segundo Mendroni (2006, p. 31), a definição de que o crime de lavagem
de dinheiro sob a ótica que ao mesmo tempo em que ofende a administração da
justiça agride a ordem socioeconômica.
O crime de lavagem de dinheiro tem como competência para seu
julgamento a Justiça Federal; trata-se de um crime de dano, pois necessita
para sua consumação a ocorrência de lesão superveniente ao bem jurídico
protegido; é um crime autônomo, independe de processo e julgamento de
crime antecedente; é possível a forma tentada; é plurissubsistente, integrando
atos, conteúdos e métodos variados; e é considerado um crime permanente.
O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa que realize a conduta prevista
na legislação pertinente. O sujeito passivo é a sociedade que é prejudicada
pela prática, que ocasiona problemas econômicos, e consequentemente,
prejudica a segurança esoberania do Estado.
O processo de lavagem de dinheiro, é necessário a prática de uma
infração penal, ocasião que se recebe o capital ilícito, iniciando, a fase de
ocultação dos valores que de forma ilícita foram adquiridos. Em seguida,
são realizadas diversas operações para que se disfarce a origem dos bens,
completando o ciclo com a reinserção do dinheiro na economia formal sob a
aparência de lícito.
A primeira etapa do processo de lavagem de dinheiro se dá com a fase
de colação, também conhecida como placement, conversão ou introdução, haja
vista a necessidade de deslocar o dinheiro do local de sua obtenção, colocando-o
na economia,a fim de que as autoridades não detectem de onde o mesmo surgiu
(CONSERINO, 2011). Além disso, é comum nesta fase que o dinheiro sucedido
de atividade ilícita seja transferido para outro local.
Para o autor Mendroni (2006, p. 58) articula que:
Nesta etapa, utilizam-se as atividades comerciais e
as instituições financeiras, tanto bancárias, como não
bancárias, para introduzir montantes em espécie,
geralmente divididos em pequenas somas, no circuito
financeiro legal. Na maioria das vezes, o agente criminoso
movimenta o dinheiro em países com regras mais
permissivas e naqueles que possuem um sistema financeiro
liberal [...].
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A organização criminosa tem como objetivo nesta fase, fazer que o
dinheiro seja transformado em outra forma de valor, utilizando muitas vezes, da
ajuda e conivência de funcionários de bancos ou a compra de bens materiais.
A segunda fase é conhecida por layering, ou seja,
ocultação, camuflagem.
Iniciando o mascaramento, a difusão da fonte da qual o dinheiro se originou.
Por fim, a terceira fase é conhecida como reinversão, integration ou
integração, ocorre quando a organização criminosa consegue de forma decisiva
introduzir o dinheiro na economia e começa a gozar de seus benefícios, sendo
o dinheiro obtido de forma ilícita e já conta com o aspecto de legalidade,
desde então pretendido(CONSERINO, 2011).
2 GERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO
Ao realizar uma análise do assunto no direito comparado, verifica-se a
existênciade três gerações de legislações de combatem à lavagem de dinheiro,
cuja análise é imprescindível, para que se possa compreender a modificação que
a lei n° 12.683/2012, trouxe ao Brasil.
A primeira geração é composta pelos países que preveniam o crime
antecedente da lavagem de dinheiro apenas com o tráfico de drogas, justamente
porque foram as primeiras leis a incriminarem a referida conduta.
Após a Convenção de Viena, os países signatários tipificaram a lavagem
ou ocultação de bens originários apenas conexos ao crime de tráfico de
drogas e afins.
A segunda geração versa sobre as leis que tiveram seu surgimento
posteriormente, e que além do tráfico de drogas, possuem de um rol taxativo de
crimes antecedentes, ampliando a repressão ao crime de lavagem de dinheiro.
Por fim, a terceira geração é combinada por leis que não possuem um
roltaxativo, e que, de uma maneira mais clara, constituem que qualquer ilícito
penal pode ser antecedente à lavagem de dinheiro (CAVALCANTE, 2012). Cito
países como a Argentina, Bélgica, Estados Unidos, França, Itália, México, Suíça,
que são modelos de países que dispõe desse tipo de legislação e atualmente
acrescenta-se o Brasil com as alterações trazidas pela nova legislação.
3 O BRASIL E O CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO
O Brasil passa a contar com uma legislação de terceira geração, com o
advento da Lei n° 12.683/2012, tendo como uma das principais características
a não necessidade de um crime antecedente para que se configure o delito de
lavagem de dinheiro.
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Nota-se que antes da alteração da Lei n° 9.613/1998, apenas haveria a
configuração do delito de lavagem de dinheiro se anteriormente fosse verificado
um dos crimes elencados pelos incisos, esta situação colocava o Brasil na
segunda geração, porque, tinha-se que levar em consideração os crimes
anteriores previstos.
Após o advento da Lei n° 12.683/2012, o termo crime foi substituído
por infração penal, infração esta que compreende um crime antecedente ou uma
contravenção penal, motivo que justifica a revogação do rol de crimes e coloca
o Brasil na terceira geração.
Outra alteração consubstancial trazida pela referida lei, foi o afastamento
automático do servidor público de suas funções pelo seu indiciamento pelo crime
de lavagem de dinheiro, neste sentido o legislador foi rigoroso, uma vez que, o
fato de alguém estar sendo indiciado, não quer dizer que foi o autor do fato.
Além disso, o princípio da presunção de inocência trazido pela nossa
Constituição ficaria diretamente afetado. Cito que seria como estar conferindo
uma pena ao servidor sem ao menos estar condenado com trânsito e julgado
pela prática de uma suposta lavagem de dinheiro.
Outra medida, mais acautelatória que o legislador poderia indicar que
o servidor que teria o contato direto com o dinheiro, não deve ser afastado,
e sim remanejado para outra atividade de forma preventiva, com isso, num
primeiro momento, não traz um rótulo de culpado ao servidor, e nem prejuízos
à administração pública.
Versando sobre contravenções penais, cito como exemplos, o jogo do
bicho, bingo e máquinas de caça-níqueis, que a partir de agora terão penas mais
rígidas e serão punidas com mais rigor, tornando crime de lavagem de dinheiro
a ocultação ou dissimulação do dinheiro advindo de tais práticas.
Para Badaró e Bottini (2012, p. 82), a renúncia do legislador face ao rol
taxativo é coerente, no que tange à proteção do bem jurídico tutelado, todavia,
considera que o legislador foi além do admissível, ao criar um arcabouço
normativo pesado demais para os fins que se propõe. Destacando-se que “a
partir da vigência da lei, todo o processo penal que tiver por objeto crimes com
produtos patrimoniais atrairá a discussão sobre o destino dos bens e a possível
lavagem de dinheiro”.
Apesar disso, com a nova redação dada pela lei n° 12.683/2012 e o
aumento do rol dos crimes antecedentes, surgiu uma dificuldade para enquadrar
o caso concreto à legislação.
Saliento que esse tipo de situação pode ser verificado no julgamento da
ação penal 470, conhecida como Mensalão, ocasião em que os ministros tiveram
um debate com diferentes teses ao imputar o delito aos réus. Confirmando
assim, a polêmica em torno do assunto, em relação se o legislador agiu de forma
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certeira ao acabar com o rol taxativo, que posteriormente deverão ser aclaradas
pela doutrina ou pela jurisprudência.
Segundo o Ministro Marco Aurélio (JUSBRASIL, 2012) afirmou:
Preocupa-me sobremaneira o diapasão que se está dando
ao tipo lavagem de dinheiro. Creio que uma posição
rigorosa, e diria mesmo extensiva, presente a disciplina
legal, repercutirá nacionalmente, considerada a atuação
dos diversos órgãos investidos do ofício judicante. Como
sempre digo: um suspiro no âmbito do Supremo repercute
em termos de se assentar enfoques e jurisprudência. A meu
ver, os fatos, tais como expostos por relator e revisor, não
são típicos, sob o ângulo da lavagem do dinheiro. O direito
penal não admite sobreposições.

De acordo com o Ministro Lewandowski, se manifestou nos seguintes
termos: “É preciso provar o dolo específico. O réu sabia, ou deveria saber que
esse dinheiro era proveniente de crime contra a administração pública e contra
o sistema financeiro [...]”.
Ainda, elucida a Ministra Rosa Weber que: “O dolo, a consciência e
a vontadetem que abranger o delito de lavagem, a necessidade de transformar
o sujo em limpo”. Outra alteração importante ocasionada pela referida lei, é
o acesso a dados cadastrais dos investigados pelo Ministério Público e pela
Autoridade Policial, garantindo a esfera da intimidade. A lei foi clara nesse
aspecto e permitiu apenas, e exclusivamente algumas informações, pois tratase de dados públicos, que as autoridades terão acesso direto, dados esses
que podem ser encontrados em qualquer outro lugar, cartório, internet, etc,
sendo dados públicos que não invadem a intimidade. O legislador preocupou-se
inclusive com o dever do advogado, que deve comunicar as atividades de
lavagem de dinheiro que chegar ao seu conhecimento, devendo comunicar
o COAF a situação. Porém não foi visto com bons olhos pelos profissionais
da área, uma vez que há uma certa quebra na confiabilidade entre cliente
e advogado. Outra discussão também é que, algumas vezes, o advogado não
sabe que seu cliente está lavando dinheiro, não podendo o profissional ser
penalizado por algo que não era de seu conhecimento.
Saliento ainda, que estas alterações aceleram o andamento do judiciário
e dos processos como um todo, uma vez que essas autoridades terão acessos
mais rápido a tais informações, trazendo assim mais efetividade a investigação,
pois sabemos que as organizações criminosas não possuem burocracia.
Por fim, nota-se que as alterações acarreadas pela lei n° 12.683/2012,
traz muitas discussões sobre o mesmo assunto. Acrescenta-se a isto o fato
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das mudanças muitas vezes confrontarem alguns princípios constitucionais, o
que vem despertando o interesse e incorporando os argumentos dos profissionais
do meio jurídico.
CONCLUSÃO
O presente artigo buscou trazer uma visão geral sobre o crime de
lavagem de dinheiro, e em seguida debateu algumas alterações que foram
trazidos pela lei n° 12.683/2012.
Nota-se que podemos chegar a algumas conclusões, sendo inicialmente
que a legislação consubstanciada na lei n° 9.613/1998, trazia um rol de crimes
antecedentes, poderia punir por lavagem de dinheiro apenas as transações
advindas daqueles delitos. Com a criação da lei n° 12.683/2012, revogou-se o
rol restrito dos crimes, advertiu penalizar as pessoas que praticam contravenções
penais, mas, que a partir delas, praticam a lavagem de dinheiro, como é o caso
de jogos de azar, entre outros.
Nesse ponto a lei evoluiu, porque agora o perpetrando pode ser punido
pelos crimes que praticou. Porém, ressalta-se no que tange à pena mínima, pois
sendo o delito anterior mais grave – crime ou um menos grave - contravenção,
ambos terão a mesma pena mínima, precisa verificar se não haverá uma
desproporção, pois em alguns casos a pena pelo crime de lavagem de dinheiro,
sendo mínima de três anos, poderá ser superior ao do crime principal.
Apesar disso, é nítida a evolução do país nesse aspecto, pois extinguindo
o rol de crimes antecedentes, o Brasil passou a compor a lista dos países com
as legislações mais modernas, ou seja, a terceira geração, no combate ao crime
de lavagem de dinheiro. Partindo para os pontos polêmicos da referida lei, é a
alteração consubstancial trazida pela referida lei, foi o afastamento automático
do servidor público de suas funções pelo seu indiciamento pelo crime de
lavagem de dinheiro, neste sentido o legislador foi rigoroso, uma vez que, o
fato de alguém estar sendo indiciado, não quer dizer que foi o autor do fato.
Outra alteração importante ocasionada pela referida lei, é o acesso a
dados cadastrais dos investigados pelo Ministério Público e pela Autoridade
Policial, garantindo o direito à intimidade. Uma vez que trata-se de dados
públicos, que as autoridades terão acesso direto, esses dados podem ser
encontrados em qualquer lugar, cartório, internet, etc, pois são dados públicos
e que não invadem a intimidade da pessoa, neste sentido, a lei foi clara nesse
aspecto e permitiu somente, e exclusivamente algumas informações.
Destaca-se, que isso irá acelerar o andamento dos processos como um
todo, uma vez que as autoridades terão o acesso mais rápido a tais informações,
trazendo assim mais efetividade, pois as organizações criminosas não possuem
a burocracia administrativa, o que torna as ações criminosas mais rápidas.
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Por fim, em relação ao dever do advogado de comunicar as atividades
de lavagem de dinheiro que chegar ao seu conhecimento ao COAF, há as
discussões se fere o princípio do sigilo profissional entre advogado e cliente.
Enfim, o crime de lavagem de dinheiro não é recente, porém merece um
estudo aprofundado por todos os profissionais do direito, pois as organizações
criminosas acompanham a rapidez da tecnologia. Com o advento da lei n°
12.683/2012, que colocou o Brasil na terceira geração, os debates ainda
são incertos e surgem muitas dúvidas em relação a sua eficácia diante do
desenvolvimento da sociedade.
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85

DISCIPLINA MINISTRADA PELO PROF. DR. SERGIO MORO NO PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA - UNICURITIBA

COMPLIANCE, CRIMINALIDADE ECONÔMICA E RESPONSABILIDADE PENAL
DA PESSOA JURÍDICA: DA CONTEXTUALIZAÇÃO GLOBAL À NECESSIDADE DE
DESENVOLVIMENTO TEÓRICO
COMPLIANCE, ECONOMIC CRIME AND CRIMINAL RESPONSIBILITY OF THE
LEGAL ENTITY: FROM THE GLOBAL CONTEXTUALIZATION TO THE NEED FOR
THEORETICAL DEVELOPMENT
Jaqueline Rosário Santana37
Romulo Rhemo Palitot Braga38
RESUMO
A pessoa jurídica assumiu no mundo contemporâneo a função de condutora de
todas as esferas da vida ao mesmo tempo em que as operações praticamente
se tornaram globalizadas e ensejam interconexão entre os sistemas jurídicos,
notadamente no combate à criminalidade econômica. Neste cenário vem
ganhando destaque práticas chamadas de compliance, que visam prevenir e
combater ilícito empresarial em diferentes instâncias. No Brasil, porém, falar
em programas ou políticas relativas ao combate da criminalidade econômica
parece esbarrar necessariamente em discussão sobre a responsabilidade
penal da pessoa jurídica. Assim, teve-se por objetivo neste artigo situar uma
necessidade de produção teórica especifica para o delito de pessoa jurídica
frente à inserção das políticas orientadas pela ideia de compliance no âmbito
legislativo nacional. Para tanto, além das técnicas de pesquisa bibliográfica
e documental indireta adotou-se como procedimento o método de ensaio.
Os principais desenvolvimentos mostram a contextualização da adoção da RPPJ
Mestranda em Ciências Jurídicas, com ênfase em Direito Econômico, pelo Programa de PósGraduação em Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba (PPGCJ/UFPB), bolsista
CAPES; Assistente Editorial da Revista Prim@ Facie (ISSN 1678-2593), membro da Compliance
Academy, Advogada, Especialista em Direito Penal e Processo Penal e Graduada em Direito pela
Universidade Federal de Campina Grande. E-mail: jaqueline.ros.santana@gmail.com. Lattes:
http://lattes.cnpq.br/6007742198735658. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6203-0286.
38
Doutor e Mestre em Direito Penal pela Universitat de València - Espanha (2002-2006);
Professor de Direito Penal da Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Professor Permanente do
Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da mesma instituição PPGCJ/UFPB; Professor
Permanente do Programa em Direito e Desenvolvimento do Centro Universitário de João Pessoa
- PPGD/UNIPÊ; Advogado e sócio do Escritório Rabay, Palitot & Cunha Lima - Advogados;
Presidente da Associação Nacional da Advocacia Criminal - PB; Presidente do Superior Tribunal
de Justiça Desportiva - STJD, da Confederação Brasileira de Automobilismo – CBA. E-mail:
rpalitot@rbpadvogados.com.br. Lattes: http://lattes.cnpq.br/0554845070455840. ORCID: https://
orcid.org/0000-0001-8176-4659.
37

87

ESTUDOS SOBRE DIREITO PENAL MODERNO

por outros países, a situação brasileira e alguns encaminhamentos teóricos,
pugnando por uma abordagem construtivista de teorias específicas para a
problemática. Conclui-se destacando que os resultados de adoção legislativa da
ideia de compliance parecem requerer essas teorias de base para mudanças no
direito penal brasileiro sobre a pessoa jurídica.
PALAVRAS-CHAVE: Crime Econômico; Compliance; Responsabilidade da
Pessoa Jurídica.
ABSTRACT
The legal entity has assumed in the contemporary world the role of conductor
of all spheres of life at the same time that operations have practically become
globalized and provide interconnection between legal systems, notably in the fight
against economic crime. In this scenario, practices called compliance are gaining
prominence, which aim to prevent and combat corporate wrongdoing in different
instances. In Brazil, however, talking about programs or policies related to the
fight against economic crime comes up against a discussion about the criminal
responsibility of legal entities. Thus, the objective of this article was to locate a
need for specific theoretical production for the crime of legal entities in view of the
insertion of policies guided by the idea of compliance in the national legislative
scope. Therefore, in addition to the techniques of bibliographic and documentary
research, the essay method was adopted as a procedure. The main developments
show the contextualization of the adoption of the criminal responsibility of legal
entities by other countries, the Brazilian situation and some theoretical orientations
striving for a constructionist approach of specific theories to the problem. One
concludes by highlighting that the results of legislative adoption of the idea of
compliance urgently require these base theories for changes in Brazilian criminal
law with respect to the legal entity.
KEYWORDS: Economic Crime; Compliance; Corporate Responsibility.
INTRODUÇÃO
A personalidade jurídica e as pessoas jurídicas tiveram considerável
estabelecimento de sua importância no mundo a partir da revolução industrial,
sendo inegável, atualmente, o poderio, a grande quantidade e complexidade
desses entes. Como discute Sanctis (2009), o direito vem tratando os entes
coletivos de forma semelhantes às pessoas físicas, com o estabelecimento
da possibilidade de possuírem direitos e obrigações independentemente
88

DISCIPLINA MINISTRADA PELO PROF. DR. SERGIO MORO NO PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA - UNICURITIBA

dos indivíduos que os compõem, não negando, por exemplo, no que diz respeito
à prática de crimes, a faculdade de estarem em juízo na qualidade de sujeitos
passivos. No entanto, quando diz respeito à possibilidade de figurarem como
sujeitos ativos, encontra-se uma série de contrariedades e inconsistências.
Ocorre que, no âmbito do direito penal, os elementos clássicos da teoria
do delito, quais sejam ação, tipicidade, antijuricidade e culpabilidade, tomam
por base a pessoa física, excluindo-se, portanto, a pessoa jurídica. Assim, grosso
modo, afastadas ficariam as pessoas jurídicas da responsabilização criminal
(DÍEZ, 2015).
Todavia, com uma lógica de dissolução das fronteiras nacionais
tornando-se mais acentuada no fim do século passado, convergindo para o
que se chama de globalização, evidenciou-se uma significativa alteração na
ótica do direito penal, que, antes “senhor de sua própria casa”, nos moldes das
terminações de Silveira e Saad-Diniz (2015, p. 26), e orientado por concepções
clássicas, passa a ser questionado sob fundamentos e lógica, dentre outros,
da seara econômica.
Nessa questão é que se delineia no direito penal brasileiro o que pode ser
chamado de cenário de crise, considerando as dissonâncias entre tradicionalistas
e progressistas, aqueles considerados os estudiosos e afins que defendem a
manutenção do direito penal clássico, repelindo a ideia da RPPJ, posicionamento
majoritário da doutrina penal, enquanto os progressistas defendem o contrário,
pugnando por apenas uma adaptação dos institutos penais clássicos, sob pena
de, conforme Sanctis (2009, p. 3) “comprometimento do próprio direito penal
[padecer] inerte diante de uma nova situação emergente”.
Neste cenário, outro elemento vem provocando mais debate sobre a
questão da RPPJ, trata-se da ideia de programas e/ou políticas de compliance, que
em síntese se referem a procedimentos continuados no âmbito organizacional para
prevenção dos riscos legais e reputacionais das empresas, além de apuração de
condutas ilícitas em geral e adoção de medidas corretivas (VERÍSSIMO, 2017).
Estando ligada historicamente ao combate à corrupção, a ideia de
compliance perpassa pela problemática da criminalidade econômica e nesse
caso responsabilidade (penal) corporativa, uma vez que essas entidades são os
principais condutores de variados aspectos, principalmente econômicos, que
direcionam o mundo contemporâneo.
Dessa maneira, no presente artigo, teve-se por objetivo situar uma
necessidade de produção teórica especifica para o delito de pessoa jurídica
frente à inserção das políticas de compliance no âmbito legislativo nacional.
Para tanto, utilizou-se de estudo bibliográfico e documental, com base em fontes
secundárias, e do método de procedimento ensaístico (LARROSA, 2003),
buscando-se delimitar uma compreensão de compliance e de dispositivos legais
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conformadores dessas práticas; contextualizar a tradição e tendências de RPPJ
no direito comparado e cotejar elementos sobre a necessidade de uma teoria
própria do delito para embasamento de mudanças do direito penal brasileiro.
1 COMPLIANCE: DAS DEFINIÇÕES AOS DISPOSITIVOS CONFORMADORES DAS
PRÁTICAS VIS-À-VIS A CRIMINALIDADE ECONÔMICA
Um programa de compliance seria em definição a organização e
andamento continuados de um conjunto de disciplinas internas e externas que
as empresas são conduzidas a assimilar e praticar com o objetivo principal
de “prevenir e controlar os riscos envolvidos na atividade empresarial e fazer
cumprir a legislação vigente e as normas regulamentadoras de cada segmento
empresarial” (BECKER, 2018, p. 55).
Caracterizar-se-ia assim uma política de compliance não apenas por
se apresentar como ferramenta apta, no âmbito empresarial, ao cumprimento
das legislações nacional e internacional, das regulações de mercado, bem como
normas internas das empresas, mas visaria, conforme Veríssimo (2017), a
prevenção dos riscos legais e reputacionais aos quais a empresa está sujeita,
no caso em que infrações se concretizem, impondo o dever de apurar-se as
condutas ilícitas em geral, assim como as que violam as normas empresariais
próprias, além de adotar medidas corretivas e, quando julgar necessário,
entregar os resultados de investigações internas às autoridades.
Ademais, compliance estaria também associado a diferentes
especializações, de acordo com a área com a qual se opera. Ou seja, o que seria
um corpo genérico daquilo dito compliance pode ser distinto conforme problema
específico ou mesmo seara do direito com a qual se relaciona, permitindo que
se pense em compliance desde o direito bancário e de ações, que é considerado
o seu campo clássico, até com as normas de direito “do trabalho, de proteção
de dados, do comércio internacional, com as normas tributárias, com as normas
de defesa do direito da concorrência, com normas de proteção da saúde e as
relativas à indústria farmacêutica, entre outras.” (VERÍSSIMO, 2017, p. 92).
No caso da criminalidade econômica, compliance, como política
empresarial, pode ter delimitadores a partir de uma literatura técnica, composta
por o que se assemelham a regras gerais, elaboradas por órgãos internacionais
de coordenação de esforços de condução de diferentes aspectos da economia
global, como o Bank for Internacional Settlements – BIS e o Comitê de
Supervisão Bancária da Basiléia, dentre outros (RIBEIRO; DINIZ, 2015).
Nesse escopo é comum ver a origem as discussões sobre origens
da ideia de compliance apontando para o cenário econômico estadunidense
do século XX. Nessa lógica, edita-se em 1977, no intuito de possibilitar a
aplicação de sanções tanto às pessoas físicas como jurídicas que cometessem
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nos EUA ou fora do território americano qualquer tipo de ato de corrupção, o
Foreign Corrupt Practices Act – FCPA, a qual consta no site do Departamento
de Justiça dos EUA - DOJ, inclusive, em uma versão em português brasileiro
(tradução não oficial)39.
Por outro lado, num salto temporal e de contextualização deste paper
se pode perceber todo um processo interventivo e regulamentador ocorrido
nos EUA que influenciou, assim como continua a servir de reflexão e modelo,
diversos outros países. Em 2010 no Reino Unido, por exemplo, foi editado o
UK Bribery Act, que, como explicam Bijos e Nóbrega (2015), figura nos moldes
do FCPA, em vista de se voltar para o combate da corrupção transnacional e
também prevendo a responsabilidade da pessoa jurídica.
Nesse seguimento, no Brasil existem alguns documentos e regras
formatados por órgãos reguladores e organizações com interesse na matéria que
figuram como a incipiência de compliance em termos formais, com destaque
para o Banco Central em especial nas Circulares nº 3.461/2009 e 3.462/2009,
bem como a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, Superintendência
Nacional de Previdência Complementar – Previc, Superintendência de Seguros
Privados – Susep; BM&FBovespa Supervisão de Mercados – BSM, Cetip
S.A. Balcão Organizativo de Ativos e Derivativos, Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – Anbima e a Associação dos
Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais – Apimec
(RIBEIRO; DINIZ, 2015).
Dentre os citados, percebe-se a concentração da temática no que é tido
como seu campo clássico, o ramo bancário e de ações. No entanto, merece destaque
ainda nesse cenário as recentes definições legais no Brasil que se estabelecem
de certa forma como ordenações delimitadoras dos programas de compliance,
quais sejam: a Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013, conhecida como a “Lei
Anticorrupção”, a Lei nº 13.303/2016, e Leis Estaduais e Municipais, como
Lei Estadual nº 7.753/2017 (RJ, 2017) e a Lei nº 6.112/2018 (DF, 2018).
A Lei Anticorrupção se orientou pela falta de previsão legal para uma
responsabilização empresarial por ilícitos praticados contra a administração
pública, buscando perfazer assim uma adequação no direito brasileiro do
que vinha sendo destacado por organizações internacionais e especialistas no
combate à corrupção (MENDES; CARVALHO, 2017). Já a Lei nº 13.303/2016,
que “dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios” (BRASIL, 2016), estabeleceu que
as empresas estatais devem implementar, sob a supervisão dos respectivos
Disponível em: https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2012/11/14/
fcpa-portuguese.pdf.
39
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conselhos de administração, sistemas de controle interno para a prevenção e
mitigação de riscos.
A tendência à adoção do compliance é vista também em outras leis,
estaduais e municipais, como a Lei nº 7.753/2017, que estabeleceu a exigência
de Programa de Integridade para as empresas que celebrem contrato com a
Administração Pública direta, indireta e fundacional do Estado do Rio de Janeiro,
cujos valores sejam superiores a “R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos
mil reais) para obras e serviços de engenharia e R$ 650.000,00 (seiscentos e
cinquenta mil reais) para compras e serviços [...] e o prazo do contrato seja igual
ou superior a 180 (cento e oitenta) dias” (RIO DE JANEIRO, 2017).
No mesmo sentido da Lei nº 7.753/2017, a Lei nº 6.112/2018 (DF), que
“dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do Programa de Integridade nas
empresas que contratarem com a Administração Pública do Distrito Federal,
em todas esferas de Poder, e dá outras providências” (DISTRITO FEDERAL,
2018), estabelece, nos moldes de seu art.1º, a obrigatoriedade de implantação
de programa de integridade nas empresas que celebrem com a Administração
Pública do Distrito Federal – DF em valor acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil)
com duração igual ou superior a 180 dias.
As leis mencionadas podem ser compreendidas como elementos de uma
corrente de disseminação de “práticas de probidade empresarial, abandonandose a primazia de uma lógica meramente punitiva em prol da prevenção.”
(MARÇAL; BARBOSA, 2018, n. p.), em outros termos, denotam a tendência do
compliance no setor público, nas relações com o público e, especificamente, nas
contratações públicas (outras manifestações legais e iniciativas endossam o que
aqui se delimitou, como o Projeto de Lei nº 4.253/2020 e os selos de integridade
criados pelos Ministérios de Infraestrutura e Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento)40.
A orientação jurídica pátria, entretanto, ainda tem muito que debater
e definir sobre esses processos, uma vez que uma das supostas implicações
frente da Lei Anticorrupção, por exemplo, conforme Oliveira (2017), é que
implicitamente se prevê uma responsabilização penal da pessoa jurídica (e não
responsabilidade objetiva civil ou administrativa (GOMES; MACIEL, 2015).
Segundo Oliveira:
O estado atual da arte jurídica quanto à RPPJ não permitiu
ao legislador sua implementação na lei nº 12.846/13.
Ao menos de forma manifesta. Por isso, sob o artifício
Sobre o Selo Infra + Integridade: https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/acesso-a-informacao/
conteudo-radar-anticorrupcao/selo-integridade; Sobre o Selo Agro + Integridade:https://www.
in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-61-de-20-de-fevereiro-de-2020-245475189.
40
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de dispor sobre responsabilização objetiva, de caráter civil e
administrativo, sob declarado fim pragmático, ensejou, sim,
a RPPJ. Basta verificar o conteúdo idêntico das sanções na
lei nº 9.605/98 (que dispõem expressamente sobre RPPJ) e
na 12.846/13 (que enuncia dispor sobre responsabilização
civil e administrativa). Fê-lo, porém, pela via transversa, de
maneira disfarçada, escamoteada (OLIVEIRA, 2017, p. 43).

O mesmo é observado por Coria (Coria, 2020, p.381), quando da
análise da legislação peruana, especificamente das leis nº 30424, modificada
pelo Decreto nº 1352 e pela Lei nº 30935, que regulam a responsabilidade
administrativa das pessoas jurídicas pelos delitos de “cohecho genérico, cohecho
activo transnacional, cohecho activo específico, lavado de activos [arts. 1°, 2°,
3° y 4° del Decreto Legislativo Nro. 1106] y financiamiento del terrorismo”.
Segundo o autor, em lugar de responsabilidade administrativa empresarial
em verdade as referidas leis regulam responsabilidade penal, “lo cierto es que
estamos ante una suerte de “fraude de etiqueta” al denominar “administrativa”
a lo que en rigor es una responsabilidad penal corporativa”
Neste contexto, busca-se a seguir uma contextualização sobre a RPPJ
no direito comparado de modo a se poder discutir possíveis entraves do
direito penal para os programas e/ou políticas de compliance no âmbito da
criminalidade econômica.
2 RPPJ EM OUTROS PAÍSES: TRADIÇÃO E TENDÊNCIAS
A responsabilidade penal da pessoa jurídica - RPPJ, nos moldes do que
enuncia Sarcedo (2015, p. 17) “além de cada vez mais ganhar adeptos no mundo
acadêmico, vem se tornando realidade presente na legislação de um número
crescente de países”. O que se justifica, afora outros elementos, em decorrência
das recomendações e orientações que organismos internacionais, como a
Organização das Nações Unidas – ONU e Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico – OCDE, apresentam aos Estados-Nação.
Assim, é interessante, nesse contexto, a Recomendação nº 18 do
Conselho da Europa de 1988, que propugna pela “responsabilidade criminal
dos entes coletivos pelas infrações cometidas no exercício de suas atividades”
(SANCTIS, 2009, p. 51) apontando na direção das compreensões de que a
criminalidade evoluiu, figurando o seio das corporações como ambiente que
incita e facilita a prática de crimes.
Conforme Sanctis (2009, p. 51), “os países europeus, reconhecendo essa
realidade moderna dos fatos sociais, vêm admitindo a orientação de excepcionar
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o princípio societas delinquere non potest”, de modo que tal brocardo, que se
traduz como “a sociedade não pode delinquir”, não funcione como corolário da
tese da irresponsabilidade penal da pessoa jurídica.
No direito inglês, onde vigora o common law, na esteira do que narra
Sanctis (2009), tem-se que a responsabilidade penal das pessoas jurídicas é
possível, mesmo que não seja objeto de uma codificação geral, existindo
apenas algumas leis esparsas que dispõem sobre a temática, de modo que recai
punibilidade nas infrações cometidas contra à economia, o meio ambiente, à
segurança, à saúde pública e higiene do trabalho.
No direito americano, por exemplo, de tradição common law, o que se
vê é uma adoção da responsabilidade penal das corporações, que se evidencia
com o já abordado FCPA, que, corroborando os ensinamentos de Humberg
(2008, p. 91), “estabelece sanções pesadas para a prática de atos de corrupção
[...], [tendo as empresas estabelecido] normas mais claras sobre o seus modos
de agir”. Nesse diapasão, destaca Sanctis (2009, p. 55) a realidade americana
no tocante a responsabilidade penal da pessoa jurídica tendo o governo
federal processado, apenas de 1983 a 1992, 286 corporações e 625 pessoas
físicas “pela prática de crimes ambientais, sendo que oitenta por cento delas
foram consideradas culpadas, e a penalidade chegou à cifra de 212 milhões de
dólares em multas”.
Direcionando a compreensão para os países de tradição civil law,
iniciando-se pelo direito francês, prevê o Código Penal atual (1994) que “Les
personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon
les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur
compte, par leurs organes ou représentants.” (Em tradução livre: “As pessoas
jurídicas, com exceção do Estado, serão penalmente responsáveis, conforme
o disposto nos artigos 121-4 à 121-7, por delitos cometidos em seu nome, por
seus órgãos ou representantes”).
Conforme se observa do dispositivo exposto, aplica-se a responsabilidade
penal da pessoa jurídica no direito francês, excetuando o legislador, ao prever
essa responsabilidade, tão somente o Estado, pois o mesmo é detentor do jus
puniendi. Destaca-se ainda um ponto interessante, é que o Código Penal Francês
prevê a responsabilidade penal das pessoas jurídicas não apenas em delitos
econômicos e ambientais, mas também em outras modalidades criminosas,
como a prática de homicídio culposo e a lesão corporal (CAPPARELLI
et al., 2013)
Ademais, de modo a fundamentar a punição da pessoa jurídica, o
legislador francês impôs duas condições: “a primeira refere-se à prática da
infração penal por um órgão ou representante legal; a segunda, ao objetivo de
interesse ou proveito exclusivo do grupamento.” (SANCTIS, 2009, p. 52).
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Já no direito penal alemão, se reconhecia, segundo Veríssimo (2017, p.
31), a responsabilidade penal de corporações “desde a Idade Média, até 1871,
quando o Código Penal alemão rejeitou expressamente a responsabilidade
penal (mas não a civil) para as pessoas jurídicas”. No entanto com tradição
pela responsabilidade administrativa e civil das pessoas jurídicas, desde 2010
discute-se sobre uma reforma do sistema de responsabilização empresarial
alemão. Bott (2020), por exemplo, recentemente comenta o projeto de lei do
governo federal alemão, de 16.06.2020, o Gesetzentwurf zur Stärkung der
Integrität in der Wirtschaft, direcionado para o fortalecimento da integridade
(um dos motes do compliance) da economia com a implementação da RPPJ,
que tem previsão para acontecer até 2021.
No direito italiano, vigora, conforme preleciona Sanctis (2009, p.
157)“o princípio da irresponsabilidade penal da pessoa jurídica até em sede
constitucional, embora a doutrina italiana se posicione a seu favor. O ser humano
é o único considerado capaz de ser sujeito ativo de infração criminal”, já no
direito português, prevalece a tradição da irresponsabilidade, tendo a reforma
penal de 1982 consagrado o preceito da responsabilidade penal das pessoas
físicas como corolário do princípio da culpabilidade.
No que diz respeito ao direito espanhol, desde o ano de 2010, seguindo
o modelo adotado por outros países da União Europeia e em consonância com
a mencionada Recomendação nº 18 do Conselho da Europa de 1988, a Espanha
teve incorporado a seu ordenamento jurídico a responsabilidade penal da pessoa
jurídica por meio da Lei orgânica nº 05/2010. Conforme menciona a Becker
(2018, p. 87), a adoção desse posicionamento justifica-se porque os operadores
e estudiosos do direito espanhol “começaram a perceber que o sistema de penas
acessórias previsto no Código Penal para as pessoas jurídicas já não era mais
suficiente para conter o avanço da criminalidade por meio dos fenômenos dos
crimes organizados”.
Percebe-se, pois, por meio do apanhado em exposição, que entre os
sete países que se buscou uma caracterização, quatro adotam a responsabilidade
penal da pessoa jurídica e um encaminha-se para a adoção, sendo os países
de tradição common law mais receptivos a esse tipo de criminalização, o que
pode se justificar na evidente maior flexibilidade desses ordenamentos, que se
balizam e fundamentam essencialmente por jurisprudência.
Ademais, nesse contexto, parece relevante visitar as compreensões de
Busato (2005, p. 701). O autor observa o exposto sob a perspectiva político-criminal,
mencionando que antes, no que diz respeito ao direito europeu continental, que
inclui todos os sistemas jurídicos derivados do direito romano e aqui representados
pelos países de tradição civil law, existia a responsabilidade penal da pessoa
jurídica, mas que com a Revolução Burguesa (neste caso, a Revolução Francesa),
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“quando os capitalistas assumiram definitivamente o controle político do Estado
e seus esquemas de controle social”, tendo-se construído neste momento a teoria
do delito clássica, houve uma alteração de modo a atender os interesses do capital,
protegendo-se as corporações e favorecendo a burguesia. No entanto, conforme
se observou, na esteira de uma tendência mundial, paulatinamente os códigos
penais e leis correlatas em suas mais recentes alterações veem retomando a
responsabilidade penal da pessoa jurídica.
No que diz respeito ao direito common law, aqui representados pela
Inglaterra e EUA, ainda segundo Busato (2018, p. 701), a Revolução Burguesa
(neste caso, a Revolução Industrial) ocorreu após a Revolução Política, de
modo que se preservou a responsabilidade penal de pessoas jurídicas como
algo normal, não havendo “qualquer exigência de geração de privilégios para
as pessoas jurídicas por parte das classes emergentes”.
De mais a mais, reitera-se, há uma inegável tendência a nível mundial
de responsabilização penal das pessoas jurídicas. O direito espanhol, se pode
dizer assim, é um exemplo ilustrativo dessa tendência, uma vez que até o
ano de 2009 a irresponsabilidade penal da pessoa jurídica era a regra naquele
ordenamento, realidade essa alterada pela Lei nº 05/2010, uma mudança recente
e significativa.
3 RPPJ NO BRASIL: CONSTITUCIONALIDADE E CRIME AMBIENTAL
O Brasil, um país de tradição romano-germânica e com sistema de
natureza civil law, apresenta um enrijecimento normativo característico, na
esteira do que se apresentou em termos de Itália, Alemanha e Portugal, por
exemplo. Esse aspecto do sistema jurídico brasileiro pode representar desde
segurança jurídica a resistência no que diz respeito alterações e ingerências
externas. Nessa senda, a responsabilidade penal da pessoa jurídica no direito
brasileiro também é campo de controvérsias, assim como no que diz respeito
à dogmática do direito penal, divergindo os estudiosos, dentre outras questões,
sobre a interpretação da abordagem constitucional da questão.
É cediço que o afloramento da proposta de responsabilização criminal
da pessoa jurídica teve significativo destaque e objetiva proposição com a
promulgação da Constituição Federal de 1988, por meio dos artigos 173, §5º,
e 225, §3º.
O art.173, §5º, dispõe que a lei deverá estabelecer a responsabilidade
da pessoa jurídica, sem exclusão da responsabilidade individual dos dirigentes
da mesma, de modo a sujeitá-la às “punições compatíveis com sua natureza,
nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia
popular”. Ao passo que o art.225, §3º, tratando especificamente de condutas e
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atividades lesivas ao meio ambiente, especifica que tais condutas e atividades
devem sujeitar os infratores, seja pessoa física ou jurídica, a “sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”
(BRASIL, 1988).
Conforme Becker (2018, p. 15), indica o texto constitucional que o
legislador constituinte procurou garantir “para além de uma punição penal
individual da pessoa física, a tutela da ordem econômica e financeira, da
economia popular e do meio ambiente, em traços inovadores para o Direito
Penal brasileiro, contra condutas praticadas por pessoas jurídicas”
Nesse sentido também apontam Sanctis (2009, p. 64) e Busato (2018,
p. 91), por exemplo, o primeiro ao prelecionar que “o legislador constituinte
reconheceu, sabiamente, que a impunidade gerada pelo artificio de proteger
o aparato empresarial não mais seria fomentada com a inovação criminal
proposta”, e o segundo ao afirmar que a Constituição da República Federativa
do Brasil que possui um perfil voltado para a “defesa de garantias individuais a
ponto de ser chamada de Constituição cidadã, atenta ao advento do novo Leviatã
corporativo; de modo expresso, claro e insofismável, optou pela possibilidade
de imputar criminalmente as pessoas jurídicas”.
No entanto, apesar da literalidade do texto constitucional, emergem
dúvidas. Ocorre que a Constituição Federal utiliza a expressão “punições
compatíveis com sua natureza”, no art.175, §5º, onde o pronome “sua” referese à pessoa jurídica. Sob esse fundamento, pois, exsurgem posicionamentos
contrários à responsabilidade penal da pessoa jurídica justificados na ideia de que
a natureza da mesma é incompatível com a responsabilidade criminal, uma vez
que a natureza penal da norma recairia apenas em face da pessoa física. Sobre a
questão, enuncia Busato (2018, p. 91) de modo pertinentemente valorativo que
“não obstante a clareza do texto constitucional, boa parte da doutrina brasileira,
inconformada com a decisão do legislador constituinte, tratou de organizar
malabarismos hermenêuticos num esforço por negar a obviedade”.
Nessa senda, os posicionamentos contrários à responsabilidade penal da
pessoa jurídica despontam sob argumentos vários, desde obscuridade do texto
constitucional até questões de ordem dogmática. Defende parte significativa
da doutrina, que continua a vigorar o princípio societas delinquere non potest,
hipoteticamente ratificado pelo texto constitucional de 1988, continuando assim
a Constituição Federal a propugnar em favor da irresponsabilidade penal dos
entes coletivos.
Ancoram-se ainda os posicionamentos contrários à responsabilidade
penal das pessoas jurídicas, dentre outros argumentos, na ideia de que uma
interpretação literal da Constituição Federal de 1988, que levaria à compreensão
lógica pela admissibilidade da criminalização, é inadequada, bem como, conforme
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narra Sanctis (2009, p. 61), na alegação de que se devem interpretar os “incisos
XLV, XLVII, XLVIII, XLIX e L do art. 5º, que tratam da individualização da
pena, suas espécies e formas de cumprimento, como a consagração da ideia do
princípio da pessoalidade das penas”, e que, em um cenário onde se permitisse
as pessoas jurídicas como sujeitos ativos de infrações, os partícipes pessoas
físicas viriam a ser beneficiados com o relaxamento investigativo no que diz
respeito às mesmas.
Contudo, após dez anos da CF/88 promulgou-se a Lei de Crimes
Ambientais (BRASIL, 1998), que se encarrega de sistematizar as normas de
direito penal ambiental, confirmando uma nova forma de criminalidade das
pessoas jurídicas além das concepções clássicas de delito.
Tal passo dado pelo Brasil segue, segundo Frota (2013), uma tendência
associada à percepção generaliza, mundial, da degradação ambiental que vem se
processando no mundo desde que seu andamentos industriais se estabeleceram
como determinantes da modernidade e se intensificaram ao longo dos
últimos séculos. Tratar-se-ia assim do estabelecimento do poder corporativo
constituindo-se como locus, de certa maneira, de privilégios. Dessa forma, tal
tendência vem se expressando no legislativo de vários países.
Porém, podem ser constatados, como explica Soares (2016; 2017),
divergências entre os juristas que defendem a imputação penal das corporações
e os que entendem que tal disposição é inviável frente aos dogmas jurídicos
e a possibilidade empírica. Havendo também a posição que defende que a
Constituição Federal de 1988 não criou a responsabilidade penal da pessoa
jurídica, o que pode ser verificado, segundo Gomes e Maciel (2015), com a
correta exegese do § 3.º, do art. 225, da CF/88, assim como com a observação
de que o art. 5.º, XLV, que traz o princípio da pessoalidade da pena, e impediria
que a responsabilidade penal viesse a recair sobre a pessoa jurídica. “A
responsabilidade penal tem de recair exclusivamente sobre a pessoa física,
autora da conduta criminosa, não podendo estender-se (transmitir-se) à pessoa
jurídica” (GOMES; MACIEL, 2015, n.p.).
Como observam Gomes e Maciel (2015), mesmo que uma compreensão
de que a pessoa jurídica não pode ser responsabilizada se mantenha como
entendimento dominante nos crimes ambientais, não há qualquer obstáculo
para condenação dessas corporações com sanções compatíveis à sua própria
realidade particular. Não se configurando essas sanções, contudo, como de
natureza penal.
Os que consideram a responsabilidade da pessoa
jurídica, nos crimes ambientais, como “penal” (não
como expressão do direito judicial sancionador),
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por mais contorcionismos que apresentem, não
conseguem esconder o fetichismo de que o adjetivo
“penal” está impregnado. A etiqueta “penal” (em
razão da sua força estigmatizadora), aliada à dureza
da sanção, é o sonho de consumo do populismo penal,
que é fruto das demandas punitivistas da opinião
pública (ou de setores dela ou de membros isolados
dela), mais o sensacionalismo midiático, mais o
produto legislativo final degenerado (leis “penais”
cada vez mais duras, improvisação legislativa,
ausência de respeito aos princípios básicos do direito
penal etc.) (GOMES; MACIEL, 2015, n. p.).
Vê-se dessa maneira que algumas objeções fundamentais se apresentam
como óbices à aplicação da responsabilidade penal da pessoa jurídica no ordenamento
brasileiro, em contraposição ao que aparentemente orienta a Constituição Federal,
qual seja a compreensão da possibilidade de responsabilização as pessoas jurídicas
também sob a perspectiva penal, o que se corrobora pela edição da Lei de Crimes
Ambientais. Nesse diapasão, passa-se a averiguar essas objeções, em especial
as condições tradicionalmente impostas pela dogmática que inviabilizariam a
responsabilidade penal de uma pessoa jurídica.
4 OBJEÇÕES DA DOGMÁTICA À RPPJ E OUTRAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS
Olhando para as questões dogmáticas uma forma de ver o problema da
RPPJ no Brasil é de que sua inviabilidade decorre da adoção do princípio da
culpabilidade como norteadora da teoria do delito no direito brasileiro, essa que
é voltada essencialmente para a pessoa física, e que é abalizada pela capacidade
de ação, bem como os princípios da pessoalidade, individualização das penas,
proporcionalidade da pena, esses três últimos, em específico, que compõem a
teoria da pena.
O direito penal tradicional volta-se em seus preceitos e bases teóricas
para a atuação da pessoa física, havendo o entendimento segundo o qual a
compreensão de capacidade de ação limitada a esses sujeitos advém, como
preleciona Veríssimo (2017, p. 30), do “fato [de o] conceito de ação, em
direito penal, ter sido construído sobre o comportamento humano dirigido pela
vontade”, e “como as empresas não possuem substância física ou espiritual
similar, seriam, em consequência, incapazes de atuar”.
Apontado como o elemento de maior importância do crime, a
culpabilidade consiste, segundo Brandão (2010, p. 223) em “um juízo de
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reprovação pessoal, feito a um autor de um fato típico e antijurídico, porque,
podendo se comportar conforme o direito, o autor do referido fato optou
livremente por se comportar contrário ao direito”.
Do princípio da culpabilidade, dispõe Veríssimo (2017, p. 40), “decorre
que nenhuma pena pode ser imposta sem culpa (nulla poena sine culpa), sendo
essa culpa apurada segundo a valoração da formação da vontade, para que o
autor [...] possa ser responsabilizado por sua antijuricidade”. Considerando
ainda a autora que ao se fundar o conceito de culpa na capacidade de decisão
moral da pessoa humana, tem-se negada a própria possibilidade de culpabilidade
de uma empresa.
A responsabilização direta, por sua vez, pode ser apresentada como
uma perspectiva da teoria orgânica ou da realidade objetiva, que se coloca
em contraposição à teoria da ficção, e que, de certo modo, oferece bases à
dogmática, e já fora superada na seara cível. Conforme Becker (2018, p. 70) a
teoria orgânica considera “o abandono do modelo de heterorresponsabilidade,
no qual o agir empresarial estava diretamente ligado a um agir individual,
passando a pessoa jurídica à categoria autônoma de agente penal no
Direito brasileiro”.
No que diz respeito ao princípio da culpabilidade, figura esse requisito
como o ponto central para aqueles que negam a possibilidade de punição das
pessoas jurídicas. Assim compreendendo, explica Veríssimo (2017, p. 39)
que esse é “considerado pela jurisprudência constitucional uma garantia da
dignidade da pessoa humana e o fundamento da responsabilidade individual,
além de uma das bases do princípio do Estado de Direito”.
A teoria da culpabilidade vigente no ordenamento jurídico brasileiro
resguarda os princípios da pessoalidade, individualização e proporcionalidade
da pena, que, junto à própria culpabilidade e capacidade de ação, comporiam,
em síntese, os óbices da dogmática penal à possibilidade de responsabilização
da pessoa jurídica.
O princípio da pessoalidade está previsto na CF em seu art. 5º, XLV,
princípio da personalidade ou da imputação pessoal, considerado como um
princípio limitativo da responsabilidade penal a partir do qual se enuncia que,
excluindo qualquer possibilidade de aplicação da responsabilidade penal objetiva
ou por fato cometido por outrem, conforme Baratta (1987, p. 13) “a pena pode ser
aplicada somente à pessoa ou às pessoas físicas autoras da ação delitiva”.
O princípio da individualização da pena, por sua vez, encontrase previsto no 5º da Constituição Federal, “Art. 5º, XLVI - a lei regulará a
individualização da pena” (BRASIL, 1988), e, como se pode perceber, possui
íntima relação com o princípio anterior, sendo considerado, por vezes, mesmo
como seu sinônimo. Para Lima (2012, p. 115), por exemplo, “o corolário da
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individualização [...] [é] consectário lógico da caracterização e desenvolvimento
pessoal de cada ser humano”.
Quanto ao princípio da proporcionalidade da pena, a partir desse,
segundo Baratta (1987, p. 9), tem-se que “as penas devem ser proporcionais
ao dano causado pela violação”. Relacionando-se também com os demais
princípios constitucionais penais, esse princípio que se encontra implícito
no texto constitucional, “remonta a uma concepção jusnaturalista de que a
pena deveria igualar-se ao crime praticado, consistindo em um mal de igual
intensidade e natureza” (LIMA, 2012, p. 121).
Assim, tem-se no Brasil uma espécie de proteção conservadora
da finalidade e dos princípios do direito penal, conduzindo dessa maneira a
discussão para necessidade de inovação para a além do aspecto legislativo, ou
mais especificamente para uma base teórica específica para a responsabilidade
penal da pessoa jurídica que apresente e contextualize uma teoria do delito de
um modo geral para essas entidades.
Nos moldes do que apresentam Silveira e Saad-Diniz (2015, p.
208), estabelecendo-se “um sistema de responsabilidade próprio (penal ou
administrativo) às pessoas jurídicas, por outro modo, verifica-se [...] que o
fenômeno da autorregulação acaba por gerar novas obrigações jurídicas, às
pessoas físicas e jurídicas [...]”. Nesse diapasão, discorrem que:
Pretender utilizar a autorregulação como simples
instituto de reforço de imputação de um Direito Penal
tradicional, como aparentemente se fez, e ignorando-se
as particularidades (erráticas) da lei nacional, equivale a
uma perigosa confusão de institutos e de Escolas, podendo
gerar unicamente punições esvaídas de justificativa, não
raro com infrações de direitos fundamentais das pessoas
físicas imputadas. Isso, quanto mais, quando se está a
tratar de normas penais que não necessariamente detém
o desenho ideal de responsabilização como pretenderia o
julgador (SILVEIRA; SAAD-DINIZ, 2015, p. 209).

Evidenciando o descompasso do compliance da forma em que se
busca inseri-lo no ordenamento jurídico brasileiro, em especial na sistemática
penal atual, a postura mais adequada no trato com o instituto em pauta deveria,
ainda conforme Silveira e Saad-Diniz (2015, p. 209), “defletir outra linha
de entendimento, buscando-se mais serenas e embasadas linhas de decisão,
emparelhando-se a decisões da realidade comparada para, enfim, chegar-se à
realidade imaginada desse apregoado novo Direito mundial”.
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4.1 ENCAMINHAMENTOS PARA UMA TEORIA DO DELITO EMPRESARIAL
Toda a contextualização apresentada no desenvolver deste trabalho
aponta em um sentido inescusável: a) desenvolvimento de uma teoria do delito
própria para as pessoas jurídicas, ou mesmo quaisquer encaminhamentos nesse
sentido, ou b) em se mantendo o cenário conforme demonstrado, com adoção
de medidas de compliance no âmbito legislativo pátrio sem uma base sólida
de suporte para tais, os desdobramentos talvez não sejam os esperados. Nesse
sentido, inclusive, apontam Díez (2015), Sarcedo (2015), Silveira e Saad-Diniz
(2015), Becker (2018) e Busato (2018).
Díez (2015, p. 7) enuncia, - sem desprezar a importância de uma
regulação específica na legislação penal, mas entendendo que a sua falta não
pode ser pretexto para implicações inadmissíveis, como a aplicação objetivacivilista-, a necessidade de mudanças no status da responsabilidade penal da
pessoa jurídica no sistema jurídico brasileiro, orientando para a perspectiva
de um modelo construtivista de autorresponsabilidade penal, a partir do qual
partindo da dogmática da omissão, seria a pessoa jurídica uma garantidora
daquilo que viesse a acontecer dentro da organização de acordo com alguns
pressupostos e fundamentos. Por pressupostos veja-se: a) a pessoa física atuou
na representação da pessoa jurídica? b) a pessoa física atuou de modo a beneficiar
a pessoa jurídica? Como fundamentos, por sua vez, tem-se: a) a pessoa jurídica
possuía uma organização adequada ao Direito? b) a pessoa jurídica possuía uma
cultura empresarial de cumprimento da legalidade ambiental?
De mais a mais, poderiam as pessoas jurídicas serem penalizadas
de forma autônoma, sendo que sua responsabilidade penal não exclui a das
pessoas físicas, nos moldes do que dispõe o art.41, §1º41, do Projeto de Lei do
Senado – PLS nº 236/2012, que tem como proposição a reforma do Código
Penal Brasileiro. Na teoria construtivista de Díez (2015) a pessoa jurídica
proporciona um contexto organizacional a partir do qual ou no qual a pessoa
física realiza ações, e a consideração de quem seja autor ou partícipe depende
de significância do que se procede.
Um esclarecimento sobre construtivismo pode ser encontrado em
Linhares e Oliveira (2015, p. 44) que o enunciam como um paradigma para
imposição de autorreferenciabilidade à pessoa jurídica para que essa por si só
produza seus efeitos, e, assim, origine uma identidade própria caracterizada
pelo requisito da capacidade de auto constituição e autorregulamentação. Em
outros termos, oferece o construtivismo as bases para o desenvolvimento de
“Art.41, §1º. A responsabilidade penal das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas,
autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato, nem é dependente de responsabilização destas.”
(BRASIL, 2012).
41
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uma teoria do delito empresarial, na medida em que possuiriam as pessoas
jurídicas autonomia para reproduzirem-se a si mesmas, permitindo, desse modo,
“a possibilidade de lhes imputar práticas tipificadas penalmente, sujeitando-as a
um juízo de censura das condutas típicas e antijurídicas por elas praticadas, com
uma consequente autorização da aplicação da pena”.
Menciona ainda Díez (2015) que, assim como não há no Código Penal
atual uma definição do que seja ação, culpa ou dolo para a pessoa física, não há
que se exigir tais definições para o âmbito da pessoa jurídica, ressaltando que
é muito comum, mas não coerente, a exigência de mais regulação das pessoas
jurídicas em comparação com as físicas.
Já Sarcedo (2015, p. 219), diz ser necessário “um novo modelo
de imputação no qual as possibilidades de heterorresponsabilidade e de
autorresponsabilidade do ente coletivo convivam e assentem-se”, tendo como
fundamento a ideia de culpabilidade no âmbito da pessoa jurídica como uma
derivação de defeito da organização, o qual deverá ser definido com clareza por
uma sistematização da responsabilidade penal da pessoa jurídica.
Menciona ainda Sarcedo (2015, p. 260) que “a culpabilidade coletiva
não exclui nem depende da responsabilidade individual das pessoas físicas que
compõem a pessoa jurídica”, e que os parâmetros básicos para identificação e
aferição da culpabilidade da pessoa jurídica devem constar expressamente em
lei. Do mesmo modo defende Díez (2015).
Silveira e Saad-Diniz (2015) afirmam que a tendência de criminalização
de condutas relacionadas à pessoa jurídica é um caminho sem volta, e que
há uma necessária adequação da realidade brasileira à lógica mundial que
vem se formando, em específico no que tange ao raciocínio penal quanto à
responsabilidade da pessoa jurídica.
Já Becker (2018), ancorada nas premissas da teoria construtivista
enunciada por Díez (2015), preleciona a necessidade de uma teoria do delito
própria com destinação aos entes coletivos, destacando a indispensabilidade
de que se implemente conceitos funcionalmente equivalentes aos utilizados
pela teoria do delito clássica que seria tão somente adequada à responsabilidade
penal da pessoa física.
Manifesta ainda Busato (2018, p. 702), em favor da criminalização
das pessoas jurídicas, que “no que tange à ação, os mais modernos conceitos
jurídico-penais de ação têm entre si o fato comum de que não são conceitos
ontológicos”, não sendo a ação ou omissão considerada relevante sob a ótica
jurídico-penal dependente de expressão física alguma. Enuncia assim Busato
(2018, p. 702) que “tanto a atuação de uma pessoa física quanto a atuação de
uma pessoa jurídica são capazes de configurar a expressão de sentido de um
tipo”, e que a culpabilidade, sob uma perspectiva estritamente normativa, que
permite a admissão da responsabilidade penal da pessoa jurídica.
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CONCLUSÃO
Conforme a contextualização apresentada alguns pontos de finalização
podem ser cotejados. Primeiro, cabe dizer que o instituto do compliance, sua
aplicabilidade e possível eficácia, parece enunciar a necessidade de um sistema
jurídico-penal distinto no que concerne à responsabilidade penal da pessoa
jurídica, que no Brasil, em decorrência, dentre outros aspectos, do alvorecer da
criminalidade econômica, e apesar de positivada no texto constitucional, é uma
das principais pautas do que se enunciou como uma crise do direito penal, pois,
esbarra em orientações dogmáticas do direito penal e compreensões de natureza
político-criminal.
Assim, percebe-se que a temática da responsabilidade penal da pessoa
jurídica que emerge urgentemente sob o manto da cultura de compliance,
despertando estudiosos do direito para a necessidade de um pensamento voltado
o quanto antes para a responsabilidade penal da pessoa jurídica, de modo a
regulamentá-la e sistematizá-la, permitira assim, em consonância com um
movimento global e com as premissas penais constitucionais vigentes, que não
sejam operadas anomalias jurídicas devido a uma importação sem contextualização
(como uma responsabilidade administrativa que em verdade é penal).
As críticas ao poderio corporativo apontam, dentre outros fatores, para
o amplo reconhecimento da pessoa jurídica no polo passivo do direito penal
sem o equivalente tratamento no polo ativo. A discussão dos juristas pode ser
polarizada, nesse caso, por um posicionamento tradicionalista, majoritário
da doutrina penal no ordenamento jurídico pátrio, que defende a manutenção
do direito penal como constituído e, portanto, se coloca como contrário à
responsabilidade da pessoa jurídica e, por outro lado, por um entendimento
mais progressista, que defende o contrário, pugnando por uma adaptação dos
institutos penais clássicos.
Dentre os ordenamentos jurídicos investigados, por meio de fontes
secundárias: E.U.A e Inglaterra (Sistema Common Law); Alemanha, Espanha,
França, Itália e Portugal (Sistema Civil Law), viu-se que a maioria pugna
atualmente pela responsabilização penal da pessoa jurídica, sendo exceção Itália
e Portugal, com encaminhamentos pela adoção na Alemanha. As explicações
são compreensíveis e, como foram apresentadas no texto, se referem ao
processo histórico de constituição dos sistemas legais desses países frente aos
seus processos sociais.
No Brasil, mesmo a legislação de crimes ambientais tendo saído na
frente na questão da responsabilização da pessoa jurídica, em última instância
ela esbarra numa espécie de proteção conservadora da finalidade e dos princípios
do direito penal, ensejando um cenário que, ao longo dos desenvolvimentos
práticos e contextuais vindouros no mundo irão requerer inovação em outros
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planos, para a além do aspecto legislativo. De forma mais ampla, para uma
base teórica específica para a responsabilidade penal da pessoa jurídica que
apresente e contextualize uma teoria do delito de um modo geral para essas
entidades e assim também para a criminalidade econômica.
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TEORIA DOS JOGOS E COLABORAÇÃO PREMIADA: APLICAÇÃO
DE NORMAS FUNDAMENTAIS DO CPC
GAME THEORY AND AWARDED COLLABORATION: APPLICATION
OF FUNDAMENTAL RULES OF CPC
Jordan Tomazelli Lemos42
RESUMO
O presente trabalho busca reflexões acerca da Teoria dos Jogos como
instrumento para análise da colaboração premiada, meio de obtenção de provas
que ganhou contornos sobre seu procedimento por meio da Lei nº 13.964/2019
(Lei “Anticrime). Por meio de metodologia de natureza exploratória, utilizando
pesquisa bibliográfica em artigos e em periódicos, aborda incidência de
princípios basilares do CPC/15 - primazia de mérito, eficiência, boa-fé,
autorregramento da vontade, cooperação e dignidade da pessoa humana - sobre
as tratativas entre Polícia Judiciaria/Ministério Público e colaborador. Descreve
ainda as distorções existentes na fase de imposição das cláusulas acordadas, já
que a lei penal brasileira, apesar de ter regulamentado o instituto da colaboração
premiada, não balizou as regras acessórias ao itinerário da barganha.
PALAVRAS-CHAVE: Colaboração Premiada; Provas; Estratégia; Negociação;
Princípios.
ABSTRACT
The present work seeks reflections about Game Theory as an instrument for
the analysis of the winning collaboration, means to obtain evidence that gained
contours about its procedure through Law No. 13.964/2019 (Law “Anticrime”).
Through an exploratory methodology, using bibliographic research in articles
and journals, it addresses the incidence of basic principles of CPC / 15 - primacy
of merit, efficiency, good faith, self-restoration of the will, cooperation and
dignity of the human person - on the negotiations between the Judiciary Police /
Public Prosecutor and the collaborator. It also describes the distortions existing
in the imposition phase of the agreed clauses, since the Brazilian criminal law,
Advogado. Mestre em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES);
E-mail: jordan.tlemos@gmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.br/0241234202006552. ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-7965-7800.
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despite having regulated the institute of the winning collaboration, did not guide
the accessory rules to the bargain itinerary.
KEYWORDS: Awarded Collaboration; Evidences; Strategy; Negotiation; Principles.
INTRODUÇÃO
Com o recente destaque das Operações Carne Fraca, Zelotes e Lava Jato,
sendo esta inaugurada em março de 201443 e considerada a maior investigação
envolvendo crimes contra a administração pública do país (tendo a empresa
estatal de economia mista Petrobras como órgão alvo dos agentes criminosos
que buscavam contratos superfaturados)44, destacaram-se na mídia os acordos
de colaboração premiada tratados com integrantes de organizações criminosas.
O papel da mídia em coberturas de grandes operações policiais, que
muitas das vezes culminam com a deflagração de ações penais e decretação de
medidas cautelares em desfavor de membros dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário, tem gerado debate nos mais variados setores da sociedade, seja
no ambiente familiar, profissional ou até mesmo de lazer, em que a discussão
acerca de determinada investigação vira a descontração do momento.
Tal ramificação demanda uma análise mais profunda da colaboração
premiada, haja vista ser inegável que sem o referido instituto, que ganhou maior
relevância a partir da edição da Lei nº 12.850/2013 (Lei das Organizações
Criminosas), os órgãos persecutórios não conseguiriam desvendar as ramificações
criminosas presentes nos mais altos escalões da sociedade brasileira.
Tal lei ganhou contornos envolvendo o procedimento a ser adotado
no instituto da colaboração premiada a partir do Projeto de Lei “Anticrime”45,
proposto pelo então Ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro e
publicado sob o nº 13.964 em dezembro de 2019.
Surge então a Teoria dos Jogos como instrumental para análise de maneira
racional das decisões tomadas pelos atores envolvidos perante procedimentos
criminais, seja a Polícia Judiciária/Ministério Público (compradores) como
agentes persecutórios, seja o colaborador e seu advogado (vendedores) como
agentes maximizadores de seus objetivos, buscando um a maior pena possível
e outro o maior número de benefícios/concessões penais permitidos, tendo em
vista a troca de informações (mercadoria) relevantes para futuras investigações.
Disponível em: https://infograficos.oglobo.globo.com/brasil/todas-as-fases-da-operacao-lavajato.html. Acesso em: 10 nov. 2020.
44
Disponível em: http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/entenda-o-caso/entenda-ocaso. Acesso em: 10 nov. 2020.
45
Projeto de Lei Anticrime. Disponível em: https://www.justica.gov.br/news/collective-nitfcontent-1549284631.06/projeto-de-lei-anticrime.pdf. Acesso em: 10 nov. 2020.
43
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Faz-se neste momento uma ressalva quanto aos objetivos perquiridos
pelo parquet. Naturalmente, a partir da leitura do art. 129 da CRFB/88, extraise que a função do Ministério Público no âmbito da ação penal seria exercer
a faceta acusatória do Estado, em que, na teoria, se buscaria a aplicação da lei
penal a partir de um processo justo, ou seja, para aqueles que realmente tenham
cometido crimes.
Mas há que ser realizada uma leitura pragmática dos institutos trazidos
neste estudo, reconhecendo que membros do Ministério Público nem sempre
se atentam à proteção do ordenamento jurídico, de forma imparcial. Verifica-se
então que, em se tratando da fase de negociação na colaboração premiada, em
que a cognição acerca do contexto fático ainda é sumária (haja vista não haver
elementos de prova que passaram pelo crivo do contraditório), o objetivo dos
órgãos de acusação seria basicamente o encurtamento do procedimento penal,
com a aplicação da maior pena possível ao investigado.
Necessária então a materialização de normas fundamentais previstas no
CPC para que as tratativas envolvendo os jogadores possam ser posteriormente
homologadas pelo poder judiciário (fair-play), haja vista que, apesar de as
etapas envolvendo a negociação ocorrerem à margem do juízo, sua eficácia
depende da ratificação deste, sob pena de se ter jogado em vão.
1 TEORIA DOS JOGOS APLICADA À COLABORAÇÃO PREMIADA
Idealizada pelo matemático John Von Neumann e pelo economista
Oscar Morgenstern (NEUMAN e MORGENSTERN, 1944), a Teoria dos Jogos
consiste num modelo matemático em que relações interpessoais podem ser
analisadas sob o ponto de vista da tomada de decisões, em que cada jogador
tende a optar por estratégias também pensando na estratégia a ser seguida
por seu oponente (HILBRECHT, 2011, p. 115), o que caracteriza a teoria
por sua variada análise combinatória de resultados e, portanto, com nível de
complexidade a depender dos atores e fatores envolvidos no contexto.
O estudo da Teoria dos Jogos no processo penal, desenvolvido no Brasil
por Alexandre Morais da Rosa (2015), busca elucidar de forma teleológica os
atos a serem praticados pelas partes no processo, implicando tais ações em
consequências já previstas ou almejadas por cada um dos jogadores, sendo as
escolhas no âmbito processual pensadas de forma estratégica e visando sempre
a melhor solução fática frente aos interesses particulares.
Segundo o autor, “a barganha no processo penal volta-se para os modos
(táticas) pelos quais os sujeitos se comportam e tomam suas decisões, cientes
das possibilidades, preferências e otimização das recompensas e do afetamento
às decisões dos demais.” (ROSA, 2017, p. 21)
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2 LEITURA DA COLABORAÇÃO PREMIADA A PARTIR DE NORMAS FUNDAMENTAIS DO CPC
Apesar de constar no art. 15 do CPC que na ausência de normas que
regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, tal diploma legal
a eles se aplica supletiva e subsidiariamente, formou-se corrente majoritária de
que tal rol é meramente exemplificativo, não havendo óbice para aplicação do
CPC ao processo penal (SILVEIRA, 2020).
Em relação ao caráter supletivo e subsidiário desta aplicação, assim
dispõe Alexandre Freire e Leonard Schmitz (2016, p. 63):
Quando uma lei é simplesmente omissa em relação a uma
situação lacuna normativa por meio da utilização supletiva
de outra lei. Já quando existe texto normativo para o caso,
mas sua aplicação não conduz a um resultado adequado,
pode-se falar em subsidiariedade.

Regra o art. 3º do CPP que a lei processual penal admitirá interpretação
extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios
gerais de direito. Também restou enunciado (nº 3) na I Jornada de Direito
Processual Civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho
da Justiça Federal (CJF), que “as disposições do CPC aplicam-se supletiva e
subsidiariamente ao Código de Processo Penal, no que não forem incompatíveis
com esta Lei” (CJF, 2017) 46.
Neste sentido, já elucidou Hermes Zaneti Júnior (2016, p. 460):
[…] a aplicação do CPC aos demais processos depende,
contudo, de um duplo filtro de adaptação: (a) as normas
do CPC não podem estar em conflito com os princípios e a
lógica próprias do direito processual que será completado;
(b) há necessidade de conformação constitucional no
resultado obtido com a aplicação do CPC… Não havendo
conflito entre as normas do ramo processual específico e não
ocorrendo desconformidade com os direitos fundamentais
previstos na Constituição Federal é possível a aplicação.

Conclui-se então serem plenamente aplicáveis normas fundamentais
extraídas do CPC (artigos 1º ao 12) às diretrizes criminais, desde que não
conflitem com dispositivos próprios da legislação penal.
Disponível em: http://www.cjf.jus.br/cjf/noticias/2017/setembro/cej-divulga-enunciados-dai-jornada-de-direito-processual-civil. Acesso em: 10 de novembro de 2020.
46
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Os princípios a seguir expostos, em última análise, também são
essenciais para que o princípio da duração razoável do processo seja alcançado
(art. 4º do CPC c/c art. 5º, LXXVIII da CRFB/88). Isto porque numa mesa
de negociações visando a barganha penal, o órgão acusatório deve levar em
consideração o custo e o tempo que um processo crime levaria para resolução
definitiva de mérito caso não houvesse acordo com o investigado/acusado/réu.
E tal observância, em dado momento das tratativas, pode colocar
o agente colaborador em posição de vantagem, haja vista que o Ministério
Público, como comprador de informações, estaria pensando em maior
celeridade processual.
Surge assim a necessidade do estudo dos métodos explorados na Teoria
dos Jogos aplicada à relação processual, em que a observância às normas
fundamentais prescritas pelo CPC é essencial para um resultado justo e efetivo.
Porém, se não aplicadas de forma estratégica e levando em consideração a
Teoria da Escolha Racional (SKINNER, 2006), podem se tornar um ponto fraco
para qualquer dos envolvidos.
2.1 PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DE MÉRITO E DA EFICIÊNCIA
Quando analisado o instituto da colaboração premiada sob a perspectiva
da primazia de mérito (arts. 4º e 6º, ambos do CPC), esta deve ser lida em
conjunto com o princípio da eficiência (art. 8º, in fine), isto porque não há se
falar em satisfação do direito (seja sob a ótica da aplicação da lei penal como
objetivo dos órgãos de acusação, seja sob a ótica da concessão de benefícios
penais como objetivo do investigado/acusado/réu) sem que o ato homologado
pelo juízo esteja permeado pelo princípio da eficiência.
A primazia de mérito é intrínseca ao instituto da colaboração premiada.
Apesar de nem sempre haver um processo crime em curso (instrumento posto
à disposição das partes e do Estado para resolução do conflito e efetivação do
direito material), resta evidente que os fatos objeto da investigação criminal
serão revelados, não havendo sequer necessidade de movimentação da
máquina judiciária.
Isto porque a aplicação do art. 4º da Lei nº 12.850/2013, bem como dos
demais dispositivos previstos em legislação extravagante, depende da confissão
do réu, prova esta que, analisada em conjunto com os demais elementos colhidos
pelo órgão acusatório, é suficiente para a condenação do colaborador (podendo até
mesmo obstar o oferecimento da denúncia, vide art. 4º, §4º da referida lei), sendo
aplicada a pena cabível e posteriormente concedido eventual benefício penal.
Acerca do princípio da primazia de mérito, assim elucida Arlete Aurelli
(2017, p. 08):
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Esse princípio prevê que o Judiciário deve procurar, ao
máximo, resolver o mérito das demandas que lhes são
submetidas à apreciação. Para tanto, devem determinar o
saneamento dos vícios existentes, ainda que considerados
insanáveis. A nulidade do processo ou a extinção sem
julgamento do mérito devem ser decretadas apenas
quando não exista a menor possibilidade de saneamento.
Esse princípio deixa claro que o instrumento não é mais
importante que o direito material.

Notadamente no Brasil, quando se está diante de grandes organizações
criminosas, em que a identificação de grandes executivos e mandantes de
colarinho branco demanda complexo trabalho investigativo (mesmo não havendo
a configuração de máfias italianas, em que o império do silencio construído por
meio de ameaças (PAOLI, 2003), permanece a troca de favores e busca por poder
como incentivo à contribuição), a existência do instituto da colaboração premiada,
em especial, da delação premiada, em que popularmente se trai os demais
criminosos da corporação, se tornou relevante instrumento posto à disposição do
Estado, sem o qual se limitaria à persecução de pequenos criminosos, na base da
cadeia de relações organizacionais. (CHEMIN, 2017, p. 121)
Evidencia-se assim o papel da primazia de mérito e da eficiência
envolvendo acordos de delação premiada, em que, além de permitir a solução
célere e em muitos casos sem a necessidade do rito ordinário da ação penal para
a aplicação de pena ao delator, é possibilitado ao órgão acusatório a obtenção de
provas imprescindíveis para formação da justa causa (condição da ação penal)
contra terceiros, cuja participação na organização criminosa é mais relevante.
Surge aqui o papel do estudo da Teoria dos Jogos como instrumental para
que os acordos firmados entre as partes não possam futuramente surpreender os
órgãos estatais. Isto porque, ao analisar os jogadores envolvidos como agentes
racionais (Teoria da Escolha Racional), necessária a clareza de que podem ser
usadas táticas diversas para realização da estratégia adotada por cada um, o
que implica na admissão de que o jogo sujo por parte do delator, denominado
doping por Alexandre Morais da Rosa (2018, p. 158), deve ser previsível e
contar com o devido planejamento do Ministério Público.
A ressalva que deve ser feita neste momento da abordagem do estudo
é que nem sempre o agente investigado agirá de maneira lógica e fria, já que a
ameaça de uma sanção penal pode afetar o emocional do agente a ponto de agir
com paixão. Porém, o que propõe a teoria dos jogos é pensar na conduta mais
sofisticada por parte do oponente, situação que, via de consequência, poderá
prever também as jogadas impensadas/emotivas (a construção e previsão das
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estratégias mais elaboradas do adversário demanda, primeiro, a análise das
jogadas mais ingênuas).
Não seria eficiente (e, portanto, não haveria a efetiva tutela jurisdicional)
um acordo que prevê meios de obtenção de prova a serem “fabricadas” de
maneira falsária pelo delator, que eventualmente esteja tentando proteger algum
terceiro, apenas revelando fatos que não estejam ligados a este jogador oculto,
razão pela qual o órgão ministerial deve se atentar às influências externas
(subjogos) que podem afetar as decisões do delator (ROSA, 2018, p. 90).
O art. 4º, §17 da Lei nº 12.850/2013, inserido em 2019 pela Lei
“Anticrime”, dispõe a respeito da rescisão do acordo homologado em caso de
omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração. Tal impositivo legal jamais
deve ser visto como garantia eficaz pelo membro do Ministério Público, haja
vista que o próprio colaborador está ciente de tal cláusula e, caso esteja agindo
de má-fé, irá ignorar as consequências processuais em prol das conquistas
(ilícitas) extraprocessuais.
Apesar da imposição da máxima de presunção de inocência que
permeia o investigado/acusado/réu, necessária a atuação profissional dos órgãos
acusatórios perante a mesa de negociação, sob pena de ser a ingenuidade um
fator de risco para o Estado.
Acerca da realidade fática, assim se manifestou Holmes (2012, p. 58):
Se queres conhecer o que é o Direito, e nada mais que o
Direito, deves o ver como faria um homem mau, a quem só
importam as consequências materiais que tal conhecimento
lhe permite predizer, e não como o faz um homem bom que
encontra as razões para sua conduta – se tratem ou não de
Direito – nas mais vagas sanções de sua consciência.

Compreende-se então que a busca por eficiência no instituto da
colaboração premiada deve ser pensada não só como o “fechamento do negócio”
de forma simples, com cláusulas em que o delator entrega informações em troca
de imediato cumprimento de penas mais brandas, por exemplo. A eficiência,
quando analisada sob a ótica do Estado, titular exclusivo do poder punitivo,
se materializa com o estudo aprofundado das recompensas perquiridas pelo
colaborador, não caindo em subjogos ocultos, em que se mostra mais importante
a preservação da identidade do líder da organização criminosa do que a própria
liberdade do detentor das informações.
Tal precaução pode ser tomada a partir da análise de informações
cruzadas entre outros potenciais delatores, em que, nestes casos, a utilização,
da máxima “é pegar ou largar” (ROSA, 2018, p. 193), - qual seja, ou se entrega
o líder da organização criminosa, não se contentando o órgão de acusação com
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participantes de igual importância, ou se encerram as negociações, apontando
elementos suficientes para eventual decretação de prisão preventiva (ameaça
que não se confunde com exercício ilegal dos meios postos à disposição do
parquet) - pode ser tática eficaz por parte do Ministério Público.
Ao contrário do que se possa imaginar, a máxima “é pegar ou largar”
não caracteriza coação psicológica, haja vista constar regrado no próprio art.
153 do Código Civil, em Capítulo que trata dos defeitos do negócio jurídico,
que “não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito”,
razão pela qual a informação de que o réu cumprirá pena por determinado
período em regime fechado, se condenado em um devido processo legal, não
tem o condão de macular a negociação entre as partes.
2.2 PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
O dever de boa-fé a ser exercido durante os atos processuais contém
previsão no art. 5º do CPC, impondo obrigações legais que se materializam no
art. 77 do mesmo diploma. Tratando de tal dispositivo, que independe da análise
de culpa, Fredie Didier afirma que “a boa-fé objetiva é uma norma de conduta,
impõe e proíbe condutas, além de criar situações jurídicas ativas e passivas [...]
independentemente da existência de boas ou más intenções” (2016, p. 108). Já
Humberto Theodoro Júnior esposa que o dever de boa-fé objetiva impõe que o
envolvido “pratique o ato jurídico sempre pautado em valores acatados pelos
costumes, identificados com a ideia de lealdade e lisura”. (2015, p. 78 - 79)
Isto significa que as partes e terceiros que de qualquer forma participem
do processo devem agir de modo a proporcionar o efetivo andamento processual,
não criando ainda embaraços à atividade jurisdicional, como por exemplo ações
meramente protelatórias.
Quando se está diante da busca pelo acordo de colaboração premiada,
meio de obtenção de provas que, eventualmente, irá contribuir para diversas
ações penais (presentes e futuras), também há incidência do princípio da boafé, já que as tratativas negociais, apesar de serem realizadas à revelia do juiz,
serão posteriormente objeto do crivo do poder judiciário47, razão pela qual sua
observância se mostra imprescindível.
Neste contexto surge a Teoria dos Jogos como balizador dos atos
a serem praticados pelos interessados na colaboração premiada. Isto porque,
considerando que os sujeitos envolvidos são, em regra, movidos por impulsos
racionais, as diferentes táticas por eles adotas podem significar jogadas sujas
(doping processual), que se afastam do perquirido fair play. (ROSA, 2018, p. 187)
Art. 4º, §8º da Lei nº 12.850/2013: O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não
atender aos requisitos legais, devolvendo-a às partes para as adequações necessárias.
47
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A materialização do princípio da boa-fé se dá com a compreensão do que
Alexandre Morais da Rosa denomina de blefe, truque e trunfo (2018, p. 188).
No ambiente delacional, o blefe consistiria na capacidade de o agente
demonstrar que possui mais informações do que realmente é capaz de revelar.
(BÊRNI, 2004, p. 17)
Pelo lado do investigado/acusado/réu, pode sustentar que possui
documentos úteis à persecução penal de terceiro de grande interesse por parte do
órgão acusatório, fato que pode levar o parquet a aumentar sua oferta (benefícios
penais) buscando a troca de informações. Inclusive, tal situação ensejou a edição
do art. 4º, §4º e §4º-A na Lei nº 12.850/2013 (vide Lei “Anticrime”), prevendo
mais benefícios aos colaboradores que indicarem infrações penais que não eram
de conhecimento do Ministério Público e da Autoridade Policial.
Pelo lado do Ministério Público, há possibilidade de relevar ao potencial
colaborador que possui elementos suficientes para decretação de alguma medida
cautelar, ou então de que algum familiar também já está sendo investigado, cujo
sigilo impede que o causídico do delator acesse os autos. Também pode “vazar”
na mídia, de forma proposital, informações de que existem outros potenciais
delatores envolvidos, podendo levar o colaborador alvo a buscar com maior
celeridade o parquet (ainda que esta informação não passe de boato), haja vista
que diante da concorrência, a concessão de benefícios penais tende a ser menor
(KAPFERER, 1993, p. 04).
O fato é que, pelo lado do colaborador, a utilização do blefe no exemplo
dado pode levar à resolução do negócio jurídico firmado entre as partes, já que o
art. 4º, caput da Lei nº 12.850/2013 exige que a colaboração seja efetiva.
Talvez surja na análise das táticas utilizadas pelo Ministério Público
a maior dificuldade na aplicação da boa-fé. Isto porque, apesar de se revelar
extremamente complexa a descoberta de que o órgão acusatório (leia-se, seus
membros específicos) se valeu de jogadas sujas para fechamento do acordo de
delação premiada, se evidenciada, há o imperativo de que o colaborador estava
assistido por defesa técnica48, tendo o judiciário homologado os acordos para
que as provas obtidas a partir deles sejam válidas.
Há ainda novel previsão inserida pela Lei “Anticrime”, sendo regrado
no art. 4º, §13 da Lei nº 12.850/2013 que “o registro das tratativas e dos atos de
colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética,
estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual”.
Neste sentido, manifestação do Supremo Tribunal Federal:
A voluntariedade do acordo foi reafirmada pelo colaborador
no depoimento já mencionado, prestado judicialmente na
48

Art. 4º, §6º da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 7º, XXI do Estatuto da OAB (lei nº 8.906/94).
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presença e com anuência de seus advogados, conforme
demonstra a mídia juntada aos autos. À regularidade
da documentação apresentada pelo Ministério Público
se soma a legitimidade do procedimento adotado, com
especial observância da Lei 12.850/2013. Quanto ao
conteúdo das cláusulas acordadas, é certo que não cabe
ao judiciário outro juízo que não o da sua compatibilidade
com o sistema normativo.49

Ocorre que a simples previsão legal, obrigando a gravação das tratativas,
bem como a presença do advogado nos atos formais não é suficiente para resguardar
potenciais jogadas ilícitas, haja vista que a suposta jogada suja pode surgir em
momento anterior à gravação, ou então na pausa/intervalo das negociações.
Evidente que a obrigatoriedade na documentação das tratativas tende a
afastar investidas diretas de intimidação, sendo um ganho na legislação pátria.
Porém, tal quadro não pode tranquilizar os jogadores a ponto de negligenciar
situações como aquelas elencadas no parágrafo anterior.
Marcos Santos ainda complementa que, a exemplo do que ocorre com
a anuência da Suprema Corte Americana, a tendência é de que os Tribunais
pátrios admitam “coerções psicológicas” como estratégia à obtenção de acordo
(SANTOS, 2017, p. 139 - 140).
Surge então a discussão acerca do negócio jurídico celebrado entre
as partes. Apesar de ser a colaboração premiada negócio jurídico que não o
processual (haja vista não visar à alteração do procedimento penal, vide item
3.3), também incidem as regras apostas no Código Civil (DIDIER e BONFIM,
2016, p. 23-60), havendo clara comunicação entre a boa-fé disposta no CPC e
os institutos previstos no diploma de direito material.
Está aberta então a análise acerca dos eventuais defeitos que possam
ter maculado o negócio jurídico celebrado (artigos 138 a 165 do Código Civil),
sendo este passível de anulação.
Já o truque se mostra como tática que dificilmente foge às regras da
legalidade, haja vista impor às partes situações que instiguem de maneira lícita
ao acordo. Exemplo levantado por Alexandre Morais da Rosa (2018, p. 191) é a
vestimenta, local de negociação e modo de falar com as partes envolvidas, que
podem despertar confiança recíproca e favorecer o acordo.
O trunfo seria a “ação ou informação capaz de modificar a compreensão,
capaz de derrotar a narrativa até então dominante” (ROSA, 2018, p. 191).
Por parte do vendedor de informações (investigado/acusado/réu), há a
carta na manga capaz de atrair maior atenção do órgão investigador, podendo o
49

STF, Petição 5.952, Min. Teori Zavascki.
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colaborador aguardar pelo momento certo de divulgação, que em muitos casos,
o desespero dos órgãos acusatórios pelo meio de obtenção de prova pode levar
a melhores benefícios penais.
Há, porém, que se tomar cuidado com a perda do timing de negociação,
haja vista que diante da dinamicidade dos jogos e dos múltiplos jogadores, pode
surgir outro delator e minar as estratégias originais.
Pelo lado do Ministério Público há sério risco de ofensa à boafé processual quando omitir informações e provas capazes de incriminar de
maneira mais gravosa o colaborador (novamente surge a possibilidade de
rescisão com fundamento no art. 4º, §17 da Lei nº 12.850/2013). Isto porque
o parquet ou a polícia judiciária não podem esconder elementos indiciários, já
que a norma processual penal permite aos investigados e aos seus defensores o
acesso aos autos a eles relevantes.50
2.3 PRINCÍPIO DO AUTORREGRAMENTO DA VONTADE
No âmbito da colaboração premiada há clara renúncia do investigado/
acusado/réu ao direito de ficar calado (art. LXIII da CRFB/88), já que o
colaborador se compromete a prestar todas as informações que possui acerca
dos fatos contra ele investigados, sendo vedada a reserva mental.
Sobre a norma em comento, assim dispõe Fredie Didier (2015, p. 22):
[...] o princípio do respeito ao autorregramento da vontade
no processo civil visa, enfim, à obtenção de um ambiente
processual em que o direito fundamental de autorregular-se
possa ser exercido pelas partes sem restrições irrazoáveis
ou injustificadas, isto é, visa tornar o processo jurisdicional
um espaço para o exercício da liberdade.

Já afirmou o STF que a natureza jurídica do contrato de delação é
definida como negócio jurídico processual personalíssimo51, haja vista ser um
meio de obtenção de prova que não pode ser impugnado por coautores ou
partícipes do colaborador em organização criminosa (o próprio art. 3º-A da Lei
nº 12.850/2013, inserido pela Lei “Anticrime”, definiu a natureza do instituto
como negócio jurídico processual).
Garantia constitucional da ampla defesa (Art. 5º, LV da CRFB/88) reafirmada em Súmula
Vinculante nº 14: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos
elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão
com competência de Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
51
STF. HC 127.483, Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2015.
50
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Ocorre que, restringindo a natureza jurídica do instituto, acertadamente
dispõe Alexandre Morais da Rosa (2018, p. 243 - 244):
A atividade que veicula o acordo de vontades previsto
na colaboração premiada é negócio jurídico, dado que
consiste em manifestação de vontade qualificada, a saber,
em uma declaração de autonomia privada que a lei atribuiu
efeitos constitutivos de direitos que foram manifestados
e queridos, respeitados os ‘pressupostos de existência,
validade e eficácia impostos pela norma jurídica que
sobre ele incide’. [...] o que as partes podem estipular no
processo civil é mudança no procedimento, e o contrato
de delação não prevê mudanças no procedimento, a saber,
prazos fixados, etc, mas, tratará de ‘estipular mudanças de
efeito material, penal’ antes do processo, ou durante.

Isto significa que, conforme já exposto em item 3.2, o instituto
da colaboração premiada revela um contrato firmado em observância às
formalidades exigidas pelo Código Civil, haja vista que, apesar de representar
meio de obtenção de prova necessária à atividade processual penal, não se
comunica com o art. 190 do CPC52, razão pela qual não há se falar em negócio
jurídico processual.
Ainda assim, até a edição da Lei nº 13.964/2019, permanecia a aplicação
do princípio do autorregramento da vontade, já que o próprio STF declarou em
Petição 7.07453 que as negociações e o acordo delacional ocorrerão na etapa préjurisdicional, sendo o órgão jurisdicional responsável apenas pelo controle de
validade na manifestação de vontade das partes, não interferindo no conteúdo
do contrato firmado (vide art. 104 do Código Civil).
Tal entendimento pode mudar a partir da edição da Lei “Anticrime,
haja vista inovação do art. 4º, §7º-A da Lei nº 12.850/2013, em que o juiz
deverá proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão
judicial e das primeiras etapas de aplicação da pena, ou seja, análise do
conteúdo dos benefícios propostos pelo parquet ou autoridade policial e aceitas
pelo colaborador.
Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes
plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da
causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou
durante o processo.
53
Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Pet7074VotoAMQ
O1.pdf. Acesso em: 10 de novembro de 2020.
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Em relação à já debatida natureza do instituto, vozes poderiam se insurgir
contra o aqui esposado, alegando que o dever do colaborador em confessar
os próprios crimes e de levantar elementos aptos à incriminação de eventual
delatado seria negócio jurídico processual, haja vista ser convencionado a
inversão do ônus da prova e também sua distribuição dinâmica.
Acerca da temática, ensinam Lucas de Macêdo e Ravi Peixoto (2015, p. 07):
As convenções acerca do ônus da prova são negócios
processuais que têm por objeto a distribuição específica e
diferenciada da carga probatória, colocando-a de maneira
distinta da regulada previamente em lei. Os sujeitos
definem, de acordo com sua vontade, quem deve provar
determinados fatos e, portanto, qual deles assumirá as
consequências da ausência de prova sobre eles.

Da conceituação é possível compreender que o compromisso prestado
pelo colaborador no momento da celebração do acordo premial não visa à
alteração da dinâmica probatória aplicada ao processo penal por força do
princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII da CRFB/88), em que cabe
ao Estado provar a participação do agente em fatos delituosos.
Isto porque o contrato firmado entre as partes não estipula que a partir
de então será o colaborador responsável por provar que não participou dos fatos
a ele imputados. Pelo contrário, prevê a confissão do agente.
Em relação aos eventuais delatados, também não há se falar em distribuição
dinâmica do ônus probatório. A uma porque as informações levantadas pelo delator,
que se compromete a entrega-las, visa à responsabilização criminal de terceiros,
não estando estes vinculados ao contrato. A outra, porque o órgão acusatório não
se desincumbe de provar os fatos imputados aos terceiros delatados, haja vista que
as informações levantadas são meios de obtenção de prova, não tendo deixado o
parquet a carga de obter as provas efetivamente incriminatórias (vide art. 4º, §16
da Lei nº 12.850/2013, com redação da Lei “Anticrime”54).
2.4 PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO
Apesar de já ter sido previsto no CPC/73 atos que visem à cooperação
entre as partes55, prescreve o art. 6º do CPC/15 que todos os sujeitos do processo
Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas
declarações do colaborador: I - medidas cautelares reais ou pessoais; II - recebimento de denúncia
ou queixa-crime; III - sentença condenatória.
55
Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do
54
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devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva. Isto significa que as normas fundamentais aplicadas ao
processo penal devem ser perquiridas de forma solidária por todos os envolvidos
no processo.
Assim se manifesta mais uma vez Arlete Aurelli (2017, p. 10):
Colaboração entre as partes não significa que uma ajudará
a outra no sentido de produzir as provas, cujo ônus
caberia a cada qual. Longe disso, o que se quer é que
cada parte contribua o máximo possível, produzindo as
provas de suas alegações. Exige-se que as partes tenham
comportamento ético, que não falseiem a verdade, que não
pratiquem atitudes procrastinatórias e temerárias, que ajam
com boa-fé, deixando de praticar atos contraditórios, como
o venire contra factum próprio. Na verdade, o princípio
da cooperação está intimamente ligado, garantindo às
partes um maior protagonismo na realização do processo,
proporcionando a elas oportunidades e participação ativa
na solução dos conflitos e efetividade da tutela.

Trazendo a normativa para o âmbito da colaboração premiada, tem-se
o que o órgão acusatório deve, depois de tomadas as devidas providência, tratar
o colaborador como elemento essencial para os deslindes das investigações,
expondo de maneira clara as consequências de seu auxílio.
Por outro lado, deve o colaborador, por imperativo legal, se abster de fazer
reservas mentais no momento de entrega da informação, sendo neste aspecto,
revelada a vulnerabilidade do delator nas negociações premiais, haja vista que a
omissão de determinado meio de obtenção de prova pode infringir cláusulas do
acordo56, ato este que resultará na revogação dos benefícios concedidos.
Mais uma vez Alexandre Morais da Rosa esposa que nas tratativas de
negociação entre as partes, em se considerando que os jogadores envolvidos
adotam escolhas racionais e que não estão, a priori, influenciados por jogos
ocultos, estas devem compreender que cooperação é sinônimo de ganha/ganha
(2018, p. 316), não sendo crível que o Ministério Público já venha com uma
processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - proceder com lealdade e boa-fé; III
- não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento; IV não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito;
V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de
provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.
56
Art. 4º, §17 da Lei nº 12.850/2013: O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de
omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração.
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proposta fechada e inflexível ao colaborador, nem que este almeje sempre, a
depender da situação fática, o perdão judicial ou o compromisso do parquet em
sequer oferecer denúncia.
O que se objetiva com o instituto da colaboração premiada é que
ambas as partes saiam satisfeitas, onde o investigado/acusado/réu se vê livre da
punição estatal em seu grau máximo e a sociedade, representada pelos órgãos
acusatórios, não necessita do itinerário comum do processo penal para resolução
do litígio, tendo ainda elementos outros para, quem sabe, desarticular demais
líderes de organizações criminosas.
2.5 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
Previsto no art. 8º do CPC, o princípio da dignidade da pessoa humana,
cuja observância também é obrigatória por força do art. 1º, III da CRFB/88,
visa colocar o indivíduo como sujeito de direitos, em que, a depender do caso
concreto, certas situações fáticas, apesar de revestidas de legalidade, podem
configurar ofensa à citada norma.
Materializado no art. 4º, §7º, IV da Lei nº 12.850/2013, contendo
redação da Lei “Anticrime”, os direitos fundamentais do colaborador poderão
ser resguardados a partir de uma conduta garantista do magistrado, haja vista
que deverá ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor,
atestando a voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos
casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares.
Alexandre Freitas Câmara esposa que o princípio da dignidade da pessoa
humana considera cada ator do processo como ser insubstituível, devendo haver
garantia aos direitos fundamentais para que, independentemente do resultado
processual, a parte possa ter recebido um tratamento justo (2016, p. 13).
É neste contexto que surge relevante crítica de Alexandre Morais da
Rosa quando analisados os acordos de colaboração premiada sob o prisma da
dignidade da pessoa humana (2018, p. 330-332).
Segundo o autor, cláusulas abusivas em acordos de colaboração
premiada têm transferido da delação para o próprio agente colaborador a
instrumentalidade do meio de obtenção de provas.
Isto porque as redações “estar sempre à disposição da justiça” e “falar
a verdade quanto a fatos futuros” vincula a pessoa, não restringindo o objeto
do acordo de colaboração premiada, o que pode configurar verdadeiro contrato
de adesão imposto de forma abusiva pelo Estado, já que sequer prevê termo
final ao negócio jurídico celebrado.
A situação narrada configura uma isca ao colaborador, que estará
sempre na “mão” do órgão acusatório. Não se está aqui a defender a impunidade
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de agentes infratores da lei, a crítica é quanto aos limites do objeto da colaboração
premiada, haja vista que abrir mão de um direito de defesa para eventuais fatos
criminosos que ainda virão a ocorrer, ainda que voluntariamente, significa
a violação do princípio em análise, já que as cláusulas são em sua maioria
impostas sob o manto do “é pegar ou largar”.
CONCLUSÃO
Pelo exposto no presente estudo foi constatado que a colaboração
premiada se revela como importante instrumento para avanço nas investigações
de infrações que envolvam sofisticadas organizações criminosas, já que os
tradicionais meios de investigação postos à disposição dos órgãos acusatórios se
mostraram insuficientes para desmantelamento de toda a cadeia organizacional.
Ao ser estudado sob o instrumental da Teoria dos Jogos, a aplicação
do instituto em comento tende a resultar em maiores benefícios penais para o
investigado/acusado/réu e/ou maiores informações e elementos de prova obtidos
pelo órgão acusatório, que pensarão a negociação de maneira estratégica,
entendendo que o processo de barganha deve ocorrer de forma organizada.
Ocorre que o método pelo qual um acordo de colaboração premiada é
fechado deve passar pelo crivo de normas que fundamentam o processo como
instrumental do direito material, sendo necessária a observância dos princípios
da primazia de mérito, eficiência, boa-fé, autorregramento da vontade,
cooperação e dignidade da pessoa humana para que o resultado do negócio
jurídico seja satisfatório para ambas as partes.
Os princípios da primazia de mérito e da eficiência se complementam
quando aplicados à colaboração premiada, já que visam a elucidação dos fatos
investigados, devendo o órgão acusatório tomar as devidas precauções para que
não seja ludibriado por informações fabricadas pelo colaborador.
O princípio da boa-fé é mais bem compreendido na colaboração
premiada quando expostas as táticas utilizadas pelos negociadores, sendo
o blefe, truque e trunfo elementos que, se utilizados de forma “suja” podem
macular o acordo obtido, já que este está sujeito ao crivo do judiciário.
Já os princípios do autorregramento da vontade e da cooperação
também se complementam, haja vista que a abdicação do réu em participar do
itinerário comum do processo penal depende de uma transação de direitos e
benefícios entre as partes envolvidas, sendo necessária à compreensão de que
nem sempre o melhor resultado pretendido por cada parte pode ser alcançado,
já que o instituto estudado pressupõe um ganho mútuo (ganhador/ganhador).
Por fim, o princípio da dignidade da pessoa humana aplicado à mesa
de negociações premiais impõe limites às cláusulas redigidas pelo Estado,
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que, estando em posição de vantagem perante o colaborador, deve delinear o
conteúdo do negócio jurídico aos fatos até então investigados, não sendo crível
uma vinculação irrestrita do colaborador às obrigações a ele impostas, em que
sequer há incidência de prescrição.
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O PAPEL DA PROVA PERICIAL MÉDICO-LEGAL NO DIREITO AO JUSTO JULGAMENTO
THE ROLE OF MEDICAL-LEGAL EXPERT EVIDENCE IN THE RIGHT TO A FAIR TRIAL
Ermelino Franco Becker57
RESUMO
A evolução das Perícia Médica como ciência foi progressiva junto com a história
da humanidade e da ciência do Direito. Sofisticados aspectos técnicos e sociais se
entrelaçam na prática na fronteira entre a perícia e o saber jurídico. Fatores estruturais,
administrativos, éticos, educacionais e culturais possuem influência técnica relevante
na produção da prova técnica e na sua relevância no resultado final dos processos.
Não só a produção da perícia médica, mas sua interpretação pelos operadores do
direito ainda possui imperfeições indesejáveis para o encaixe entre a verdade dos fatos
e a dos autos. Além da evolução do aprendizado médico pericial, o desenvolvimento
tecnológico será um grande auxílio para uma justiça mais precisa.
PALAVRAS CHAVE: perícia médica; produção de prova técnica; fronteira da
ciência médica e jurídica
ABSTRACT
The Evolution of forensic medical exams was progressive, altogether with
human history and the law Science. Refined technical aspects merge on the
edge of medical and forensic knowledge. Diferente fators, such as structural,
administrative, ethical, cultura e educacional, have influence over the forensic
evidence and its consequences on the final judgements results. Not only the
forensic medical evidence, but also its interpretation by law agents, still lack
perfection to the goal of real truth e and processual truth. Beyond the trainning
of medical examiners, the tecnology will play aid to justice accuracy.
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INTRODUÇÃO
A história do direito e especificamente a evolução do entendimento
sobre as provas processuais é mais antigo que a ciência da perícia médica.
A princípio os primeiros juízes eram os sacerdotes ou conselho de
anciãos que exerciam seus julgamentos conforme a tradição, criando razoável
repetitividade de condutas. Tal hábito se consagrou como o costume, a base da
moral, que deu origem aos códigos. Hamurabi e os reis sumerianos foram as
primeiras referências históricas. (GUSMÃO, 1999).
Na idade antiga o sistema jurídico se desenvolveu notadamente no
império romano e seus territórios. Em uma mistura das culturas latinas e dos
povos dominados, havia considerável sofisticação no sistema jurídico com
vários mecanismos tão funcionais que apresentam análogos nos ordenamentos
ainda hoje.
Como representação histórica, ilustramos com a passagem do
julgamento de Cristo, com fases em instâncias diferentes, primeiro no sinédrio,
e depois com a clássica citação de Poncio Pilatus, comentando a ausência de
evidências dos crimes atribuídos a Jesus. Na sequência, porém, ficou evidente
nos relatos a influência política na imposição da pena.
Conforme Ferraz Jr, “O pensamento prudencial desenvolvido nos
responsa dos jurisconsultos romanos tinha algo de semelhante às técnicas
dialéticas dos gregos”. E também no mesmo livro: “O pensamento prudencial,
desenvolvido por meio dos responsa e sob a proteção de um domínio
politicamente estabilizado, manifestou-se, assim como um poder de argumentar
e de provar”.
Com a queda de Roma, sistemas jurídicos mais rudimentares de origem
nos povos germânicos ascenderam sobre as bases mais elevadas do direito
romano, notadamente a influência religiosa na interpretação de supostas provas
materiais. Surgiam as ordálias, o juramento e os duelos. (Lopes, 1999)
As ordálias, ou “julgamentos de Deus” eram usados pelos germânicos
na crença que fatores divinos influenciariam resultados de provas, submetendo
os acusados a queimaduras, exposição a animais peçonhentos ou a ingestão de
bebidas desagradáveis. Se o acusado saísse bem das agressões, interpretavase que seria inocente. Assim como o direito romano deixou boas heranças,
ainda hoje podemos observar raciocínios análogos aos julgamentos divinos em
nossa sociedade.
Os duelos não mais possuem espaço em nosso ordenamento jurídico,
sendo o mais próximo raciocínio a comparação com o embate das partes nos
130

DISCIPLINA MINISTRADA PELO PROF. DR. SERGIO MORO NO PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA - UNICURITIBA

julgamentos, representadas pelos advogados, usando apenas as palavras como
armas na apresentação do contraditório.
Já o juramento se manteve em nossa sociedade, permeando desde a
solenidade de posse dos governantes, os casamentos, ordenamentos canônicos
e os testemunhos em tribunais em grande parte das nações ocidentais.
O chamado direito comum deriva da junção do direito romano, do
direito germânico e mais tarde do direito canônico, preservado pela igreja ao
longo da idade média.
O direito europeu da idade média possuía uma característica dogmática.
Conforme Thomás de Aquino, na Suma Theológica, “o direito é uma ordenação
da razão direcionada ao bem comum, promulgada por aquele a quem incumbe o
cuidado da comunidade”. A teoria jurídica tornou-se uma disciplina universitária,
e a autoridade vinha dos livros, como Corpus Iuris Civilis, Decretum e também
de fontes eclesiásticas.
O “Code de Proédure Civile” de 1807, sucedâneo da “Ordenança”
de Luiz XIV, marca o início da era mais procedimentalista do direito
francês e simboliza o início do direito moderno. Esse duradouro código
inaugura a liberdade de convencimento do juiz assim como a observação das
provas materiais.
Uma nefasta consequência da percepção da importância das provas para
o convencimento do julgador, observada desde as inquisições até as sociedades
modernas é o uso da tortura para a produção de provas. (THEODORO Jr, 2008).
Paralelamente, a Medicina Legal como ciência de apoio ao direito
penal, percorreu também um longo caminho até chegar nas técnicas atuais.
Desde a icônica necrópsia de Júlio César por Antistius, passando pelas
proibições religiosas da manipulação de cadáveres para fins científicos, pelas
primeiras observações entre causa e efeito, e chegando às modernas técnicas de
dissecção, imagem e exames laboratoriais, a Medicina legal teve uma trajetória
com muitas correções de rumo.
Des Rapports et des Moyens d‘Embaumer les Corps Morts foi a
primeira publicação moderna das observações das lesões em cadáveres, além
de seu embalsamamento. Seu autor, Ambroise Paré, é considerado o pai da
medicina legal.
Entre os XVIII e XIX obras padronizam os achados médicos
relacionados com as questões jurídicas em França, Alemanha e Inglaterra, além
de Áustria e Itália. Rússia, Portugal e Grécia também desenvolvem padrões da
criação das provas técnicas relacionadas a assuntos médicos.
A América do Sul vive uma fase da medicina legal chamada ´´
importada`` na segunda metade do século XIX. O Brasil não é exceção e teve
sua principal influência da escola francesa.
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A nacionalização da produção dos conhecimentos médico periciais se
deu no início do século XX e tem focos no Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e
Pernambuco. Agostinho José Souza Lima, Nina Rodrigues e Oscar Freire são
os principais nomes desta época. (França, 2018).
Desde então a medicina legal acompanhou a evolução do direito por um
lado e da tecnologia médica por outro. Também se observa nos últimos quinze
anos uma tendência de modernização administrativa cuja maior característica
é a desvinculação administrativa dos órgãos periciais em relação à polícia
judiciária, na tentativa de quebrar uma dependência em relação aos delegados.
1 ASPECTOS DA MATERIALIDADE DAS PROVAS TÉCNICAS
Se é desejável que a verdade formal dos autos se aproxime da verdade
real dos fatos, principalmente no âmbito do Direito Penal, para prevalecer a
justiça, as provas técnicas periciais precisam um olhar detalhista sobre suas
filigranas. Pior que a ausência de provas periciais é a perícia imprecisa,
equivocada ou corrompida.
A decisão do processo jurídico não emerge automaticamente da
subsunção do caso à norma. Faz-se necessária a presença do conjunto probatório.
(Ferraz JR, 2012) A prova jurídica precisa ter características que a façam útil ao
processo de julgamento e ao objetivo da justiça.
O caráter ético da prova é a primeira faceta a ser analisada em casos
de perícias médicas. O médico, pela característica de sua atuação, está
constantemente em posição de conhecimento de fatos íntimos e privados de
vítimas e eventualmente de agressores, assim como de seus pacientes, quando
na assistência. Tal posição, junto com outros fatores como a especificidade de
seu conhecimento técnico, a fragilização do ser humano frente a doenças ou
agressões e a vulnerabilidade das pessoas quando em tratamento ou perícia
médica gerou fortes princípios éticos de respeito à intimidade e ao sigilo das
informações do paciente. Citando Santo Agostinho: “Aquilo que aprendi em
confissão, sei ainda menos do que aquilo que nunca soube”.
Conforme o código de ética médica: “Art. 73. É vedado: Revelar fato
de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por
motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente. Parágrafo
único. Permanece essa proibição: a) mesmo que o fato seja de conhecimento
público ou o paciente tenha falecido; b) quando de seu depoimento como
testemunha. Nessa hipótese, o médico comparecerá perante a autoridade
e declarará seu impedimento; c) na investigação de suspeita de crime, o
médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente
a processo penal”.
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Ora, a produção de prova técnica pericial está contemplada na exceção
de dever legal mencionada. Porém é oportuno analisar que a perícia médica
encontra elementos inerentes ao julgamento do fato, que obrigatoriamente
devem ser mencionados no laudo, e também elementos não relacionados ao
delito, ou à disputa judicial, que devem se manter protegidos da publicidade
em nome do direito à intimidade e privacidade, conforme artigo quinto da
constituição e o artigo 73 do Código de Ética Médica. A escolha de quais
aspectos estão relacionados com a situação legal exige do perito bom senso
e conhecimento jurídico razoável. Como ilustração do laudo, pode o perito
acrescentar fotos da pessoa que sofreu as lesões ou do cadáver vítima da morte
de causa externa. Não se pode considerar como aceitável, porém, que as fotos
sejam displicentes com a exposição de partes íntimas ou momentos da necrópsia
em que cavidades e vísceras se apresentem escatologicamente, desrespeitando a
memória e a família da vítima.
Outro aspecto ético da produção da prova técnica em medicina é a
imparcialidade e isenção do perito. Conforme o Código de Ética Médica, em
seu artigo 93, é vedado: “Ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa
de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir
em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado”. Analogamente
aos juízes, conforme o Código de Processo Civil, também ficam impedidos os
peritos nessas situações, uma vez que são o requisitante e destinatário de seu
laudo, em casos de:
III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado
ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer
parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro
grau, inclusive;
IV – quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou
companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até
o terceiro grau, inclusive;
V – quando for sócio ou membro de direção ou de administração de
pessoa jurídica parte no processo;
VI – quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador
de qualquer das partes;
VII – em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha
relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;
VIII – em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de
seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou
colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado
de outro escritório;
IX – Quando promover ação contra a parte ou seu advogado.
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Já é clássico o decálogo ético do perito proposto por Genival Veloso de
França, a saber (FRANÇA, 2018):
1. Evitar conclusões intuitivas e precipitadas.
2. Falar pouco e em tom sério.
3. Agir com modéstia e sem vaidade.
4. Manter o segredo exigido.
5. Ter autoridade para ser acreditado.
6. Ser livre para agir com isenção.
7. Não aceitar a intromissão de ninguém.
8. Ser honesto e ter vida pessoal correta.
9. Ter coragem para decidir.
10. Ser competente para ser respeitado.
Assim, a perícia médico-legal tem a faceta ética da isenção e do respeito
ao ser humano objeto do exame.
Outra faceta muito preocupante da perícia médico legal é a aptidão
técnica do perito em relação ao caso. Conforme Genival Veloso de França,
nem sempre o mais competente médico especialista produzirá uma perícia
efetiva, devido aos conhecimentos jurídicos necessários para que os fatos sejam
esclarecidos e incorporados aos autos processuais. A especialidade de perícias
médicas, mais que o talento do médico assistencial ou a empatia, precisa
profissionais com vasto conhecimento médico e jurídico. Também salienta o
professor Genival que o perito tem o dever de atualização, tanto quanto qualquer
outro especialista.
Infelizmente a formação ideal de novos peritos em nosso país ainda está
em fase embrionária de implantação. Há apenas dois programas de residência
formais de medicina legal e perícias médicas, com poucas vagas para o médico
que deseja se especializar na área. Os demais peritos com título de especialista,
sem demérito, foram em grande proporção autodidatas, tiveram uma formação
inespecífica com treinamento em serviço ou tiveram a sua formação dentro dos
órgãos periciais governamentais como as polícias científicas ou institutos de
previdência. Após um mínimo de seis anos com atuação na área e mais uma
exigente avaliação de conhecimentos, o perito prático pode se candidatar à
prova de título de especialista.
Como a realização de concursos públicos para peritos oficiais pelo
Brasil é complexa e em geral deficiente na reposição de recursos humanos, com
frequência ocorre certa escassez de peritos nos quadros e quando do ingresso
de novos médicos, a tendência é minimizar a formação e colocar os médicos
nas escalas ainda com pouca experiência, levando a perícias imperfeitas e suas
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consequências. Outro mecanismo deletério para a perícia oficial é a contratação
de peritos temporários por processos seletivos simplificados ou o deslocamento
provisório de médicos assistentes para os órgãos de perícia. Tais medidas, além
de colocar em risco de impugnação a prova técnica, produz tendência de laudos
menos qualificados e por vezes insuficientes como prova jurídica.
A terceira faceta da perícia médico legal oficial é afeita às dificuldades
governamentais de um país cuja renda per capita é a quinquagésima maior
do mundo, segundo o Fundo Monetário Internacional. A escassez de recursos
pecuniários para a manutenção da perícia oficial em alto nível pode ser um fator
de impunidade ou de injustiça para o acusado.
Como em várias áreas da administração pública, a gestão de recursos é
complexa, influenciada pela política e muitas vezes os recursos são insuficientes
para um pleno desempenho dos órgãos policiais. Com a divisão das polícias em
militar, civil e científica, não é de menos importância nem menor dificuldade a
decisão sobre onde alocar recursos públicos, visando a realização da justiça. A
nível de poder judiciário também se observa o subdimensionamento, acentuado
pelas altas taxas de criminalidade de nosso país. A nível de perícia criminal,
o resultado deste fenômeno de subfinanciamento é a sobrecarga dos médicos
legistas em volume de perícias, com inevitável queda na qualidade das mesmas.
Também ocorre o fenômeno do distanciamento temporal entre o fato,
o exame pericial e o julgamento, tornando a oportunidade de contestar o laudo
ou dirimir dúvidas em relação à perícia frágil, pela perda da prova material em
seus fenômenos biológicos e levando a depoimentos de esclarecimento pericial
menos detalhados, pelo longo tempo passado entre a perícia e o julgamento.
A falta de investimento em novas tecnologias como aparelhos de
imagem radiológica e tomográfica, laboratório de química e toxicologia,
anatomia patológica, entre outros, deixa o perito sujeito à falta de atualização,
depreciação de equipamentos e atrasos de laudos. Exames de vítimas de
violência sexual, cujos achados com frequência dependem da pesquisa de
sêmen como vestígio material, podem atrasar meses para sua conclusão em
várias partes de nosso país. Simultaneamente a distância para a medicina legal
de primeiro mundo vai aumentando.
O caso Raquel Genofre, uma jovem vítima de homicídio após violência
sexual, que teve seu corpo encontrado em uma mala na rodoviária de Curitiba,
é emblemático da questão do subfinanciamento. Conforme a lei de execuções
penais, deve o condenado permitir a coleta de células da cavidade oral para
inserção no banco de perfis genéticos. Apesar de ter sido preso em São Paulo
em 2016, foi apenas em 2019 que seu exame de DNA foi realizado e inserido,
atrasando em ao menos mais dois anos a resolução do caso.
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3 ASPECTOS JURÍDICOS DA INVESTIGAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROVAS PELO
ESTADO E PELO CIDADÃO
A presunção de inocência, característica profundamente enraizada
em nosso sistema penal, é uma importante garantia individual, mas produz
o fenômeno de grandes lacunas temporais entre o fato, os atos jurídicos da
denúncia, julgamento e execução da pena.
Alimento para o dinâmico jornalismo de indignação, a sensação de
impunidade cresce com esse fenômeno. Nestes termos, MALHEIROS (2018
apud TELOS, 2018):
Em termos simples: nas redações deixou de haver
tempo para pensar, para discutir, para trocar ideias, para
investigar, para confirmar, para criticar, para estudar, para
ler, num momento em que as apostas deveriam ter sido
feitas precisamente num aumento do rigor, na capacidade
de análise e na investigação como fatores de diferenciação
e de competitividade num mundo cada vez mais complexo
e submerso em cada vez mais informação.

A sociedade, informada pelas redes sociais, sem filtro jornalístico, em
frenético ritmo e reação, faz um julgamento prévio apenas pela narrativa, sem
considerar as evidências a serem sopesadas no conjunto completo dos autos
Junto como o princípio da presunção da inocência, nossa sociedade deve a
cada um o direito a um justo julgamento, conforme a Declaração Mundial dos
Direito Humanos em seu artigo décimo: “Toda a pessoa tem direito, em plena
igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um
tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos e obrigações ou
das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida”.
O julgamento moral e social das redes sociais é a negação leiga do
julgamento justo.
Ilustrando de maneira bastante atual cabe aqui o caso George Floyd,
cidadão negro falecido em imobilização policial, que motivou protestos nos
Estados Unidos e ao redor do mundo. O caso foi “julgado” pelas redes sociais
condenou sumariamente o policial envolvido no caso, levou a suspeição toda
uma legião de policiais brancos, que foram avaliados pela sua cor de pele,
e finalmente levando a um pedido de punição administrativa de diminuir as
verbas das instituições policiais, (“Defund the police”). Significativamente, a
prova técnica da necrópsia não só foi incapaz de afirmar positivamente que a
causa da morte teria sido consequência da ação do policial, mas também afirmou
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não encontrar nenhum sinal de asfixia. Podemos ter testemunhado uma grande
quantidade de levantes populares que se basearam em informações imprecisas
ou falsas. A materialidade do caso pode levar à absolvição do policial, mas o
efeito social é irreversível.
As características de um julgamento justo são a igualdade, a
imparcialidade, a publicidade e o direito à ampla defesa. Se a nível de internet
não é possível evitar tais distorções, a nível formal é de suma importância a
disponibilização do conjunto probatório para avaliação do acusado.
A prova material ou prova técnica é o pilar mestre da junção da aplicação
da justiça sobre os fatos reais.
Embora exista possibilidade de discussão sobre o momento em que o
acusado deixa de ser inocente, se é a partir do conjunto probatório, da primeira
condenação ou do trânsito em julgado da causa, as injustiças a este nível não
podem se comparar aos danos em função da condenação equivocada devido à
falta de provas técnicas ou devido à imperfeição da perícia.
O caso Kirk Bloodsworth, em Maryland, nos Estados Unidos, é o
exemplo clássico da falta de prova técnica causando um julgamento impróprio.
Acusado de um estupro seguido de morte no ano de 1984, baseado em um
retrato falado e outras evidências controversas, Bloodsworth chegou a passar
dez anos no corredor da morte apesar de sua alegação de inocência. Em 1993,
um exame de perfil genético afastou-o da autoria do crime. Apenas em 2004
o autor do crime foi preso. Neste mesmo caso se ilustra outra violação de
direito humanos em julgamentos: não foi autorizado que o réu tivesse acesso ao
conjunto probatório.
É chamativo o fato que, em pleno século XXI, com todo o suporte
de informática atual, após 35 anos de plena democracia brasileira, e também
do caso Bloodsworth, ainda existam notícias de cerceamento de acesso aos
autos, como aconteceu no “Inquérito das Fake News”, que tramita no Supremo
Tribunal Federal.
Conforme o sítio oficial da ONU:
Nos últimos anos, o Escritório do Alto Comissariado da
ONU para os Direitos Humanos (ACNUDH), especialistas
independentes e outros órgãos da ONU voltados para os
direitos humanos expressaram preocupação com a situação
ligada ao julgamento justo e independência do Judiciário
em diversos países, incluindo Bahrein, China, Egito,
Guatemala, Guiné-Bissau, Iraque, Maldivas, Mianmar,
Arábia Saudita, Sudão, Turquia, Venezuela, Vietnã,
entre outros.
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Talvez o Brasil não esteja tão fora da lista como se poderia esperar.
Outro aspecto ainda pouco explorado no direito penal brasileiro é a teoria da
investigação defensiva como direito do acusado e dever do advogado de defesa.
Em um sistema jurídico baseado em grande parte na
ação estatal sobre os crimes de ação pública, a fase
investigatória a nível de polícia civil não contempla os
direitos fundamentais. A justificativa para tal situação é
o caráter administrativo das diligências investigatórias.
O futuro indiciado, portanto, não está nem consciente de
seu possível envolvimento, nem do conteúdo e maneira de
produção das provas.

Muitas vezes ele é vítima de busca e apreensão de conteúdos eletrônicos
e de materiais de trabalho sem a definição exata dos crimes que supostamente
cometeu. Tais provas embasarão o processo criminal, gerando uma situação
de desproporção entre o aparato estatal de investigação e o direito de produzir
provas técnicas tempestivamente pelo futuro réu.
Ilustra a perenidade desta desproporção a publicação do juiz da corte
de apelações do estado de Michigan, George Edward que já em 1966, descrevia
a preocupação com os abusos do estado em buscas e apreensões, e com a
preservação do direito ao contraditório nos julgamentos.
Conforme o artigo 159 do Código de Processo Penal, em casos que
envolvem perícia, os assistentes técnicos só atuarão ´´após sua admissão
pelo juiz, após a conclusão dos exames e a elaboração do laudo pelos peritos
oficiais``, conforme alteração pela Lei nº 11.690, de 2008. Naturalmente o
laudo se restringe aos achados médico-legais presentes no corpo de delito. Sua
completude e objetividade porém ficam prejudicadas em parte por algumas
características de nossa sociedade.
Primeiramente, as informações de contexto do local de crime repassadas
aos legistas, notadamente nos crimes de homicídio são escassas e imprecisas. O
laudo do local de crime só ficará pronto dias após o exame necroscópico.
Também o costume dos brasileiros de promover o sepultamento entre
24 e 48 horas após o óbito gera uma janela estreita de realização da perícia
em cadáveres. Buscando atender e minimizar o sofrimento dos familiares das
vítimas, tornou-se rotineiro que os corpos sejam liberados em menos de 12 horas
dos institutos médico-legais para sepultamento. Se eventualmente se perdem
detalhes periciais que se tornariam importantes para a acusação, também a defesa
não pode discutir nem procurar achados que seriam favoráveis ao acusado.
No caso de George Floyd, houve um novo procedimento pericial solicitado
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pela família da vítima, possibilitado pela disponibilidade da preservação por
alguns dias da vítima no necrotério.
Conforme o provimento 188/18, publicado na primeira edição do
Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal da
OAB regulamentou como prerrogativa profissional da advocacia a realização
de diligências investigatórias para instrução em processos administrativos
e judiciais.
Embora a investigação defensiva seja mais habitual em casos de
maior envergadura, não se pode deixar de perceber a aplicabilidade em casos
que envolvam perícia médica no âmbito criminal. Conforme citado por
Melo e Faria:
O art. 4º atribui ao advogado, na condução da investigação
defensiva, promover diretamente todas as diligências
investigatórias necessárias ao esclarecimento do fato, em
especial a colheita de depoimentos, pesquisa e obtenção
de dados e informações disponíveis em órgãos públicos
ou privados, determinar a elaboração de laudos e
exames periciais, e realizar reconstituições, ressalvadas
as hipóteses de reserva de jurisdição. Na realização da
investigação defensiva, o advogado poderá valer-se
inclusive de colaboradores, como detetives particulares,
peritos, técnicos e auxiliares de trabalhos de campo.

Devido ao grande volume de mortes por causa externa característico da
América Latina, (média de 7,5 vítimas por dia no IML de Curitiba), dificilmente
seria possível acomodar não só o trânsito de assistentes técnicos realizando
segundas perícias, mas também o investimento em estrutura física para a
preservação dos corpos das vítimas em cada pequena sede de IML do interior
do nosso território. Tais cuidados de retardo na liberação dos corpos teria que ter
algum critério técnico para selecionar casos que possam gerar questionamentos
pelas partes. Não há na legislação nem na literatura sugestões de como
proceder tal seleção.
4 ASPECTOS DA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA DAS PROVAS MÉDICO-LEGAIS
Embora classicamente o destinatário das provas seja o juiz do processo,
não podemos ignorar que todos os participantes do caso são interessados. Seja
para valorizar ou desmerecer o conjunto probatório, as partes precisam amplo
acesso aos resultados periciais, com tempo hábil para que os assistentes técnicos
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possam interpretar, esclarecer pontos e elaborar uma argumentação pertinente
à posição da parte.
O princípio do livre convencimento motivado está muito bem expresso
no código de processo civil, mas com a ressalva que em sua atualização de 2015,
a palavra livremente foi retirada, levando teóricos a questionar se o princípio
deveria ser revisto.
A nível do Código de Processo Penal, a determinação vem do artigo
155, a saber:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação
da prova produzida em contraditório judicial, não podendo
fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, ressalvadas as
provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A não fundamentação exclusiva sobre elementos informativos se deve à
previsão clássica da fase de inquérito não dar o direito ao contraditório e ampla
defesa. As provas periciais classicamente são provas cautelares, realizadas
quando da oportunidade do fato e perecíveis.
Na fase final de julgamento, após os argumentos das partes, da defesa e
do contraditório, a interpretação do juízo e fundamentação da decisão dependerá
da valoração que o magistrado entender conveniente aplicar às evidências.
Nesse momento a vulnerabilidade da justiça é a imprecisão da transcrição
dos conhecimentos médicos ao mundo jurídico. Como conhecimentos técnicos
de mundos diversos nem sempre são percebidos pelos lados opostos com a
mesma linguagem, pode ocorrer distorções de interpretação. Os quesitos de
conclusão do laudo, embora tenham a missão de encaixar as interpretações
do perito na discussão jurídica, podem, em sua objetividade, não transcrever
aspectos interpretativos que o magistrado poderia hermeneuticamente
considerar na decisão, seja para fins de condenação ou absolvição, seja para
dosimetrias de penalidades.
Com a evolução da tecnologia médica e pericial, e do treinamento
dos peritos em questões jurídicas, novas maneiras de apresentar as conclusões
periciais deverão ser introduzidas, substituindo a clássica quesitação positiva
ou negativa final. Longe de substituir o julgador, as informações e conclusões
dos laudos precisarão ser mais detalhadas e embasadas para melhor resultado
na busca da justiça. Além disso a evolução tecnológica da apresentação das
imagens também será revolucionária em futuro breve.

140

DISCIPLINA MINISTRADA PELO PROF. DR. SERGIO MORO NO PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA - UNICURITIBA

CONCLUSÕES
Dados os raciocínios apresentados, nossa nação ainda carece de melhor
entendimento sobre a importância das provas periciais criminais e civis, que se
configuram entre todas, as provas mais importantes para a justiça equânime é a
prova técnica.
Aspectos administrativos e técnicos podem ser desfavoráveis para
a perfeita elaboração da prova e o acesso da defesa aos procedimentos de
confecção de elementos materiais contraditórios.
Na interseção entre a ciência médica e a jurídica, a maneira tradicional
de transcrição dos aspectos dos laudos periciais ainda é fonte de distorções,
distanciando a verdade dos fatos e a verdade dos autos. A evolução tecnológica
e da especialidade médica de perícias permitirá reduzir o engessamento
tradicional dos quesitos, pormenorizando detalhes periciais provavelmente
importantes para a melhor decisão jurídica.
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O CRIME DE LAVAGEM E SEUS IMPACTOS NA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL: UMA ANÁLISE A PARTIR DO FUNDAMENTO DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA E DA ORDEM ECONÔMICA CONSTITUCIONAL
THE WASHING CRIME AND ITS IMPACTS ON THE FEDERATIVE REPUBLIC OF
BRAZIL: AN ANALYSIS BASED ON THE FOUNDATION OF HUMAN DIGNITY
AND THE CONSTITUTIONAL ECONOMIC ORDER
Ewerton Ricardo Messias58
Geilson Nunes59
RESUMO
O presente estudo teve por objetivo analisar o crime de lavagem e a sua
capacidade de impactar a ordem econômica constitucional no âmbito da
República Federativa do Brasil. Para tanto, fora realizado um estudo acerca
do crime de lavagem, verificando a sua evolução histórica e as gerações que o
compõe. Em seguida, a partir de um referencial formado pela ordem econômica
constitucional e pelo fundamento republicano da dignidade da pessoa humana,
fora realizada uma análise acerca dos impactos negativos que a prática do
crime de lavagem pode causar à República Federativa e ao Estado Democrático
de Direito brasileiro. Para a realização da pesquisa foi utilizado o método de
abordagem dedutivo e o método de procedimento bibliográfico, este último
pautado na pesquisa baseada na doutrina, na lei e na jurisprudência, tendo
como referencial teórico a Teoria dos princípios de Robert Alexy. Concluiuse que a prática do crime de lavagem impacta seriamente a ordem econômica
constitucional brasileira.
PALAVRAS–CHAVE: Crime de lavagem. Ordem econômica constitucional
brasileira. Dignidade da pessoa humana. Livre iniciativa. Valorização do
trabalho humano.
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ABSTRACT
This study aimed to analyze the crime of laundering and its ability to impact
the constitutional economic order within the scope of the Federative Republic
of Brazil. To this end, a study was carried out on the crime of laundering,
verifying its historical evolution and the generations that comprise it. Then,
based on a framework formed by the constitutional economic order and the
republican foundation of the dignity of the human person, an analysis was
carried out on the negative impacts that the practice of the crime of washing
can cause to the Federative Republic and the Democratic State of Brazilian
Law. In order to carry out the research, the deductive approach method and the
bibliographic procedure method were used, the latter based on research based
on doctrine, law and jurisprudence, with Robert Alexy’s Theory of Principles
as the theoretical framework. It was concluded that the practice of the crime of
laundering seriously impacts the Brazilian constitutional economic order.
KEYWORDS: Washing Crime. Brazilian Constitutional Economic Order. Dignity
Of Human Person. Free Initiative. Valuing Human Labor.
INTRODUÇÃO
O tema da presente pesquisa foi a análise do crime de lavagem e os
impactos de sua prática na ordem econômica constitucional brasileira e, por
reflexo, na República e no Estado Democrático de Direito brasileiros.
Nesse sentido, o problema de pesquisa revela-se no seguinte
questionamento: a prática do crime de lavagem impacta a ordem econômica
constitucional, de forma a atentar contra a República e o Estado Democrático
de Direito brasileiros?
O objetivo da pesquisa foi analisar se o crime de lavagem impacta a
ordem econômica constitucional, por meio da desconsideração de fundamentos
e objetivos que informam a República Federativa do Brasil e o Estado
Democrático de Direito em que ela se consubstancia.
Neste sentido, inicialmente foi realizada uma introdução histórica
acerca da prática e da evolução legislativa no que se refere ao crime de lavagem,
com ênfase no Brasil.
Adiante, foram estudadas as gerações que qualificam o crime de
lavagem e as etapas que compõe a sua prática.
Em seguida, realizou-se uma análise acerca da ordem econômica
constitucional brasileira e o seu direcionamento à concretização da dignidade
da pessoa humana.
144

DISCIPLINA MINISTRADA PELO PROF. DR. SERGIO MORO NO PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA - UNICURITIBA

Por fim, mas não menos importante, foi realizado um estudo acerca
do fomento e da proibição de práticas econômicas no âmbito do Estado
Democrático de Direito brasileiro.
A justificativa para a pesquisa é fato de que o crime de lavagem se
encontra no ápice das discussões acerca do combate ao crime organizado, no
Brasil e no mundo.
Para a obtenção do resultado almejado, foi utilizado o método de
abordagem dedutivo e o método de procedimento bibliográfico, este último
pautado na pesquisa baseada na doutrina, na lei e na jurisprudência, tendo como
referencial teórico a Teoria dos princípios de Robert Alexy.
1 HISTÓRIA E EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DO CRIME DE LAVAGEM: UMA ANÁLISE
VOLTADA À REALIDADE BRASILEIRA
Para mover as atividades mercantis e fazer com que o capitalismo se
desenvolvesse foi criado o dinheiro, visando facilitar e, portanto, ampliar a
movimentação de mercadorias, a qual era limitada no âmbito do sistema de
trocas. Com isso um mercado novo se iniciou, com novas formas de pensamentos
e ação, em busca da compatibilização das necessidades de consumo pessoais
com a expansão da atividade mercantil (CALLEGARI; WEBER, 2014, p. 7).
Com a criação do dinheiro, iniciou-se um mercado operado pela moeda,
com essa evolução surgiram várias outras tecnologias e, com isso, surgiram
dificuldades de fiscalização, o que facilitou o surgimento e a prática do crime
de lavagem, tornando este um delito mundial. De acordo com Callegari e Weber
(2014, p. 17):
A expressão “lavagem” de dinheiro surgiu por volta de
1920, nos Estados Unidos, sendo lá o delito chamado
de money laundering. A teoria predominante acerca da
origem da locução remonta à época em que os gangsteres
norte-americanos utilizavam-se de lavanderias para ocultar
o dinheiro provindo da atividade ilícita, como a venda de
bebidas alcoólicas ilegais.

O termo money laundering, segundo Badoró e Bottini (2013, p. 23),
foi empregado pelas autoridades norte-americanas para descrever o método
usado pela máfia, nos anos 30 do século XX, para tornar aparentemente lícito60
Aparentemente lícitos, pois se a fonte da obtenção do dinheiro é ilícita o dinheiro será ilícito.
A prática de atividades econômicas lícitas não tem a aptidão para tornar lícito o dinheiro ilícito,
visto que o seu lançamento contábil, juntamente com o dinheiro obtido licitamente por meio
60

145

ESTUDOS SOBRE DIREITO PENAL MODERNO

o dinheiro proveniente de atividades ilícitas61. Tal termo foi usado “[...] pela
primeira vez em um processo judicial nos EUA, em 1982, e a partir de então
ingressou na literatura jurídica em textos normativos nacionais e internacionais”
(BADORÓ; BOTTINI, 2013, p. 23)62.
O método utilizado pela máfia consistia na abertura de lavanderias para
lavagem automática de roupas (BADORÓ; BOTTINI, 2013, p. 23), por meio
das quais os criminosos realizavam lançamentos de lucros em patamares bem
superiores dos que realmente eram atingidos pela exploração de tal atividade
econômica e, assim, tornavam aparentemente lícito o dinheiro proveniente
de atividades ilícitas, o qual era declarado como dinheiro proveniente do
pagamento pela prestação do serviço de lavagem automática de roupas.
Verifica-se, portanto, que se trata de um crime que possibilita a transformação
de recursos ilícitos em recursos aparentemente lícitos.
Em 1988, ocorre a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico de
Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, com o intuito de prevenir
o tráfico de drogas e a contaminação do sistema econômico de rendimentos
ilícitos desse crime, pois a inserção desses rendimentos desequilibrava o
mercado trazendo grandes danos.
Ao aderirem à citada Convenção, os países signatários assumiram
diversos compromissos internacionais, entre eles está o combate à lavagem de
dinheiro oriunda do tráfico de drogas. Para dar cumprimento a tal compromisso,
o Chefe do Pode Executivo brasileiro promulgou o Decreto nº 154, de 26 de junho
de 1991, por meio do qual decretou que, em território brasileiro, “a Convenção
Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas […] será
executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém” (BRASIL, 1991).
Embora muitas preocupações referentes ao crime de lavagem estivessem
sendo objeto de preocupações e de discussões há décadas, no Brasil tal tema
da exploração econômica, lhe dá apenas uma aparência de licitude, a qual poderá ser afastada
por meio de um sério trabalho de investigação criminal, somado a um sério trabalho de perícia
contábil, que revelarão o montante lícito, decorrente da exploração da atividade econômica
lícita, e o montante ilícito, decorrente da exploração da atividade ilícita, tal e qual ocorreu e vem
ocorrendo nas várias fases da Operação Lava Jato, que desvendou a prática de lavagem e ocultação
de bens e Valores no Brasil e em vários outros países.
61
Importante mencionar que, muito embora o crime seja popularmente conhecido como
“Lavagem de Dinheiro”, ele não se delimita apenas à questão da moeda. Abrange também bens,
direitos e valores, partindo da premissa de que a existência de um crime antecedente, ou seja, o
bem, direito ou valor que foi “lavado”, foi adquirido de forma ilícita pelo agente (ORTIGARA;
GUARAGNI, 2014, p. 317 - 318).
62
Andréa Flores e Rodrigo Alencar Machado Camapum afirmam que: “O procedimento de
lavagem de capitais, com a finalidade de dar aparência de licitude ao dinheiro obtido com o crime,
não é criação recente, entretanto, seu combate é objeto do direito a poucas décadas” (FLORES;
CAMAPUM, 2019, p. 473).
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somente recebeu tratamento legal específico em 1998, com a publicação da
Lei nº 9.613/98, que dispôs “[...] sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação
de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro
para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades
Financeiras – COAF [...]” e deu outras providências (BRASIL, 1998). Tal
legislação possuía a finalidade de criminalizar a lavagem ou ocultação de bens,
direitos e valores resultantes de crimes descritos em um rol taxativo contido
no seu Art. 1º.
No entanto, diante da constatação de que o crime de lavagem ocorria
além dos limites do rol taxativo contido no Art. 1º da Lei nº 9.613/98, o
legislador promoveu alterações no texto da referida lei (LIMA, 2018, p. 477).
Assim, surgiram a Lei nº 10.701/03, a Lei nº 12.683/12, a Lei Complementar nº
167/19 e a Lei nº 13.974/20.
A mais volumosa alteração ocorreu com a publicação da Lei nº
12.683/12, a qual, dentre outras coisas, ampliou significantemente o espectro
de alcance legal do que sejam os Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens,
Direitos e Valores. Na lei anterior, tal espectro estava delimitado apenas em
um rol taxativo contido no Art. 1º, conforme já explicitado. No entanto, na
Lei nº 12.683/12, alterou a redação do Art. 1º da Lei nº 9.613/98, de forma a
tornar Crime de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores a ocultação
ou a dissimulação da natureza, da origem, da localização, da disposição, da
movimentação ou da propriedade de bens, direitos ou valores provenientes,
direta ou indiretamente, de qualquer infração penal (BRASIL, 2012).
2 O CRIME DE LAVAGEM: UM ESTUDO ACERCA DAS GERAÇÕES QUE O
QUALIFICAM E DAS ETAPAS QUE O COMPÕE
Ao tratar sobre o crime de lavagem, Lima (2018, p. 479) delineia três
gerações. A primeira geração é marcada pelo período logo após a Convenção
de Viena, oportunidade em que a legislação atinente ao crime de lavagem
criminalizava apenas a lavagem de dinheiro oriunda do tráfico de drogas. A
segunda geração é marcada pela constatação, pelos Estados-Nações, de que
o crime de lavagem ocorria não somente na prática do crime de tráfico de
entorpecentes, mas, também, na prática de outros crimes, oportunidade em que
houve a criação de um rol taxativo de crimes antecedentes, os quais poderiam
redundar na configuração do crime de lavagem. A terceira geração é marcada
pela possibilidade de ocorrência do crime de lavagem diante da ocultação
ou dissimulação da natureza, da origem, da localização, da disposição, da
movimentação ou da propriedade de bens, direitos ou valores provenientes,
direta ou indiretamente, de qualquer infração penal.
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Até aqui é possível inferir que o crime de lavagem é resultante da
conversão de bens, direitos ou valores ilícitos em bens, direitos ou valores
aparentemente lícitos. Nas palavras de Lima (2018, p. 478) o crime de lavagem:
[...] é o ato ou conjunto de atos praticados por determinado
agente com o objetivo de conferir aparência lícita a
bens, direitos ou valores provenientes de uma infração
penal. Não exige para a caracterização do crime, um
vulto assustador das quantias envolvidas, nem tampouco
grande complexidade das operações transacionais
para reintegração de produtos delituosos na circulação
econômica legal, do mesmo ou de outro país.

No entanto, pode-se incluir uma quarta geração a este raciocínio. Tal
geração é caracterizada pela desnecessidade da prova de materialidade do crime
antecedente, com todos os seus elementos e circunstâncias, para o recebimento
da denúncia crime e a consequente instauração do processo pelo crime de
lavagem. Moro (2008, p. 12) disserta que:
[…] não tendo o processo por crime de lavagem como
objeto o crime antecedente, não se faz necessário provar
a materialidade deste, com todos os seus elementos
e circunstâncias, no processo por esse tipo de crime.
Certamente, faz-se necessário provar que o objeto da
lavagem é produto ou provento de crime antecedente, o
que exige produção probatória convincente em relação ao
crime antecedente, mas não ao ponto de transformá-lo no
objeto do processo por crime de lavagem, com toda a carga
probatória decorrente (grifo do autor).

Assim, para a instauração de processo criminal atinente ao crime de
lavagem, basta que a denúncia crime contenha elementos indiciários de que o
objeto da lavagem é produto ou provento de crime antecedente. Nesse sentido,
Moro (2008, p. 14) afirma que de acordo com a regra do Art. 2º, inciso I e §1º,
da Lei nº 9.613/98:
[...] pode-se concluir que: a) o processo por crime de
lavagem é independente em relação ao crime antecedente;
b) não é necessário provar todos os elementos e
circunstâncias do crime antecedente no processo por crime
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de lavagem, mas apenas que o objeto deste tem origem em
crime antecedente;
c) todos elementos do crime de lavagem, inclusive a
origem criminosa dos bens, direitos e valores, podem ser
provados através de prova indireta, desde que convincente
o suficiente para afastar qualquer dúvida razoável;
d) a conexão instrumental entre crime antecedente e de
lavagem não implica, necessariamente, unidade de processo
e julgamento.

O crime de lavagem possui uma dinâmica que se divide em três etapas,
quais sejam a ocultação, a dissimulação e a integração.
Na fase de ocultação, o agente busca esconder a face ilícita do bem,
do direito ou do valor gerado pelo crime antecedente. É na fase de ocultação
do crime de lavagem que se busca distanciar o bem, direito ou valor da fonte
criminosa para depois inseri-lo no sistema econômico-financeiro. Callegari
e Weber (2014, p. 15) exemplificam que tal inserção poderá ocorrer com o
fracionamento de grandes quantias de dinheiro em quantias menores, a fim de
que não haja obrigação de comunicação das transações.
Na segunda fase, há a dissimulação do bem, do direito ou do valor
gerado pelo crime antecedente, por meio de um ato ou de um conjunto de atos
realizados com a finalidade de dissimular a origem ilícita do ativo, por meio da
realização de transações, conversões e movimentações várias (MENDRONI,
2015, p. 182), que distanciem ainda mais o ativo de sua origem ilícita. Badaró e
Bottini (2013, p. 66) dissertam que tal fase é um pouco mais sofisticada:
[…] do que o mascaramento original, um passo além,
um conjunto de idas e vindas no círculo financeiro ou
comercial que atrapalha ou frustra a tentativa de encontrar
sua ligação com o ilícito antecedente. São exemplos de
dissimulação as transações entre contas correntes no
país ou no exterior, a movimentação de moeda via cabo,
a compra e venda sequencial de imóveis por valores
artificiais […].

Na terceira fase ou fase de integração do bem, do direito ou do valor
gerado pelo crime antecedente, o autor do crime de lavagem tenta utilizar
dos bens como se fossem lícitos. Godinho Costa (2007, p. 32) afirma que
nesta fase o ativo é incorporado na economia formal, por meio, dentre outras
coisas, da compra de bens, inversão de negócios, criação de pessoas jurídicas,
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com registros contábeis e tributários capazes de justificar o capital de forma
aparentemente legal.
A lavagem de dinheiro é, para além de um mero tipo penal, “[...] uma
nova política de prevenção e repressão da atividade criminal” (MORO, 2010, p.
12) que pode impactar seriamente a ordem econômica.
3 A ORDEM ECONÔMICA CONSTITUCIONAL BRASILEIRA: LIVRE INICIATIVA
DIRECIONADA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu princípios e regras63
voltados ao fortalecimento da ordem econômica constitucional, visando regular
o regime econômico no âmbito do território da República Federativa do Brasil.
Assim, a Constituição Federal de 1988, além de revelar-se uma Constituição
Democrática64, revela-se uma Constituição Econômica. Nesse sentido, Moreira
(1974, p. 68) disserta que uma Constituição é considerada econômica quando
ela abarca um:
[...] conjunto de preceitos e instituições jurídicas que,
garantindo os 3 elementos definidores de um determinado
sistema econômico, instituem uma determinada forma de
organização e funcionamento da Economia e constituem,
O denominado conceito semântico, cujo ponto de início é a diferenciação entre norma e
enunciado normativo, foi elaborado por Robert Alexy, o qual conceituou a norma como sendo o
significado de um enunciado normativo. Portanto, uma norma pode decorrer de inúmeros, de um
ou de nenhum (exemplo é a norma decorrente de um semáforo) enunciado normativo (ALEXY,
2008, p. 53-54). Norma jurídica é gênero do qual derivam as espécies regras e princípios. Para
Robert Alexy, a “[...] distinção entre regras e princípios é uma distinção qualitativa, e não uma
distinção de grau” (ALEXY, 2008, p. 90), sendo que: “El punto decisivo para la distinción entre
reglas y principios es que los principios son mandatos de optimización mientras que las reglas tienen
carácter de mandatos definitivos” (ALEXY, 2004, p. 162). “O ponto decisivo para a distinção entre
regras e princípios é que os princípios são mandados de otimização, enquanto as regras têm o
caráter de mandados definitivos” (tradução nossa). Ao reconhecer o alto grau de abstração dos
princípios, Alexy afirma que, em um caso concreto, diante do conflito da proibição trazida por um
princípio com a permissão trazida por outro, o que ocorrerá é que um princípio cederá ao outro,
situação que pode se inverter em outro caso fático, sob condições diferentes (ALEXY, 2008, p. 9394). Por outro lado, reconhecendo o relativo grau de abstração das regras, Robert Alexy observa
que, no caso concreto, diante de duas regras com consequências jurídicas contraditórias uma
deverá ser declarada inválida (ALEXY, 2008, p. 92). As regras excluem-se, assim, em situações em
que aparentemente possa ser aplicada mais de uma regra, ou seja, em eventuais conflitos entre
regras, a solução dar-se-á mediante exclusão de uma em detrimento da outra, de forma que uma
revelar-se-á como válida e a outra como nula.
64
Nas palavras de Moro (2002, p. 95) a Constituição Democrática seria o “[...] autêntico produto
da vontade do povo, não tendo os representantes por ele eleitos para as legislaturas ordinárias o
direito de substituir o próprio povo, modificando ou violando a Constituição”.
63
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por isso mesmo, uma determinada ordem econômica; ou, de
outro modo, aquelas normas ou instituições jurídicas que,
dentro de um determinado sistema e forma econômicos,
que garantem e (ou) instauram, realizam uma determinada
ordem econômica concreta.

A dignidade da pessoa humana65, a valorização do trabalho humano66
e a livre iniciativa67 ocupam lugar de destaque na Constituição Federal de
1988, sendo, ao mesmo tempo, fundamento da República Federativa do Brasil
e finalidade da ordem econômica constitucional. Tal entendimento pode ser
extraído da interpretação sistemática do contido no Art. 1º, incisos III e IV, com
o contido no Art. 170, caput, da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988).
A ordem econômica constitucional pode ser definida como sendo um
regime de mercado organizado para a busca do desenvolvimento econômico,
porém afetado pelos preceitos da ordem pública clássica, pois, na busca do
desenvolvimento econômico, deve levar em conta a melhoria da qualidade de
vida das pessoas e a liberdade de que elas podem desfrutar (GRAU, 2008, p.
198). Segundo Grau (2008, p. 197):
Isso significa, por um lado que o Brasil - República
Federativa do Brasil- define-se como entidade política
constitucionalmente organizada, tal como a constitui o
texto de 1988, enquanto a dignidade da pessoa humana
seja assegurada ao lado da soberania, da cidadania, dos
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e do
pluralismo político.
Para Petter (2008, p. 190), a dignidade humana consiste em uma qualidade inerente a toda
pessoa e a todo ser humano. Identifica-se como um valor supremo da ordem jurídica, impedindo
que o ser humano possa ser objeto de coisificação e de instrumentalização. Identifica-se também
a dignidade da pessoa humana com a finalidade da ordem econômica.
66
Petter (2008, p. 168; 170) afirma que “[…] a valorização do trabalho humano consta com um
dos fundamentos da República Federal do Brasil (art., 1º., IV) e que a ordem social tem como
base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais (art.193) […]. Não
se pode olvidar que o trabalho, direito de todos e dever do Estado, é muito mais do que um fator
de produção. Diz respeito mesmo à dignidade da pessoa humana, merecendo, por tal razão, ser
adequadamente compendiado. […] tome-se a noção de que valorizar o trabalho humano diz
respeito a todas as situações em que haja mais trabalho, entende-se, mais postos de trabalho,
mais ofertas de trabalho, mas também àquelas situações em que haja melhor trabalho, nesta
expressão se acomodando todas as alterações fáticas que repercutem positivamente na própria
pessoa do trabalhador” (grifo do autor).
67
Messias e Souza (2015, p. 135) dissertam que “[...] a livre iniciativa consubstancia-se no poder
jurídico normativo dos particulares disciplinarem e definirem a sua atividade econômica, ou,
ainda, no livre exercício da atividade econômica pelos particulares”.
65
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O Brasil se estabelece como entidade política constitucional organizada,
tendo como objetivos a busca, a proteção e a efetivação68 da dignidade da pessoa
humana, a qual deve ser assegurada ao lado da soberania, da cidadania, dos valores
sociais do trabalho, da livre iniciativa e do pluralismo político (GRAU, 2008, p. 198).
Sendo a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho e a livre
iniciativa fundamentos da República Federativa do Brasil69, todas as atividades
econômicas (em sentido amplo) desenvolvidas em território brasileiro deverão,
necessariamente, fundar-se neles, em outras palavras, as atividades econômicas
desenvolvidas em território brasileiro têm que se orientar na busca, na proteção
e na efetivação de tais fundamentos republicanos.
Os fundamentos da ordem econômica constitucional, contidos no Art.
170, caput, da Constituição Federal de 1988, quais sejam a valorização do
trabalho humano e a livre iniciativa, têm por finalidade garantir o fundamento
republicano da dignidade da pessoa humana, por meio da garantia de existência
de uma vida digna de ser vivida70. Para Grau (2008, p. 196) isso significa
dizer que “[…] a ordem econômica mencionada no, art. 170, caput do texto
constitucional – isto é mundo ser, relações econômicas ou atividade econômica
(em sentido amplo) – deve ser dinamizada tendo em vista a promoção da
existência digna de que todos devem gozar”.
Dessa forma, utilizando-se das palavras de Messias e Souza (2015, p. 83),
“[...] no território brasileiro, as atividades econômicas devem ser desenvolvidas
para assegurar a existência digna do ser humano, para isso, seu planejamento,
instalação e operação devem ser orientadas [...]” para a efetivação da dignidade
da pessoa humana.
A prática da atividade econômica em território brasileiro, apartada
da busca do lucro e do acesso duradouro à educação, à moradia, ao lazer,
Haverá efetivação da dignidade da pessoa humana quando houver acesso duradouro,
igualitário e equitativo, à educação, à moradia, ao lazer, ao trabalho, à saúde e ao meio ambiente de
qualidade, ou seja, haverá efetivação da dignidade da pessoa humana quando o acesso, igualitário
e equitativo, aos direitos citados, prolongar-se no tempo, de forma a não se reveler simplesmente
como um evento pontual
69
Canotilho (2003, p. 225) entende a dignidade da pessoa humana como núcleo essencial
da República.
70
Para Flores (2009, p. 37) vida digna é aquela vivida com dignidade, sendo, a dignidade,
entendida como um fim material, um objetivo, “[...] que se concretiza no acesso igualitário e
generalizado aos bens” (saúde, segurança, meio ambiente ecologicamente equilibrado, educação,
entre outros) “[...] que fazem com que a vida seja “digna” de ser vivida”. Para Messias e Carmo
(2018, p. 290), vida digna de ser vivida pode ser “[…] entendida como uma vida justa, sadia e com
qualidade, na qual seja garantido o acesso, igualitário e equitativo, à educação, à moradia, ao lazer,
ao trabalho, à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, visando à concretização e
eficácia social dos princípios constitucionais da igualdade, da solidariedade e da dignidade da
pessoa humana”.
68
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ao trabalho, à saúde e ao meio ambiente de qualidade, indica um desvio de
finalidade, pois revela o desprezo em relação à finalidade da ordem econômica
constitucional brasileira e ao fundamento da República Federativa do Brasil,
qual seja a dignidade da pessoa humana.
4 ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO BRASILEIRO: UMA ANÁLISE ACERCA
DO FOMENTO E DA PROIBIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS
É relevante salientar que não importa as condições, o modo de vida ou as
crenças, pois a dignidade da pessoa humana independe de classe social ou etnia.
Segundo Sarlet (2007, p. 365), o fundamento da dignidade da pessoa humana
pode ser desdobrado em diversas dimensões e, neste sentido, não se pode deixar
de reconhecer as suas dimensões histórico-cultural71 e comunitária-social72,
assim, o fundamento da dignidade da pessoa humana não pode ser apenas visto
como uma declaração de conteúdo ético, pois é dotado de plenitude e eficácia,
de forma a alcançar a condição de valor jurídico fundamental da comunidade.
Assim, enquanto entidade política constitucional organizada, o Estado
Democrático de Direito brasileiro, tendo por esteio a ordem econômica
constitucional, deve fomentar a prática de atividades econômicas voltadas a
estabelecer e a efetivar uma vida digna de ser vivida a todos aqueles que vivem
em território brasileiro, por meio da valorização dos direitos ligados à dignidade
da pessoa humana, visando ao desenvolvimento econômico, à redução das
desigualdades sociais e à proteção do equilíbrio ambiental.
Por outro lado, deve o Estado brasileiro coibir a prática de atividades
econômicas que se contraponham à efetivação da dignidade da pessoa
humana, pois tais atividades econômicas consistem em desvio de finalidade
da ordem econômica constitucional e em desobediência a um dos fundamentos
da República Federativa do Brasil.
A dignidade da pessoa não deve ser considerada exclusivamente como algo inerente à natureza
humana (no sentido de uma qualidade inata pura e simplesmente), isto na medida em que a
dignidade possui também um sentido cultural, sendo fruto do trabalho de diversas gerações e da
humanidade em seu todo (SARLET, 2007, p. 373).
72
Sarlet (2007, p. 369 - 370) disserta que mesmo podendo sustentar “[…] que a dignidade da
pessoa encontra-se, de algum modo, ligada (também) à condição humana de cada indivíduo, não
há como desconsiderar a necessária dimensão comunitária (ou social) desta mesma dignidade
de cada pessoa e de todas as pessoas, justamente por serem todos reconhecidos como iguais em
dignidade e direitos (na iluminada fórmula da Declaração Universal de 1948) e pela circunstância
de nesta condição conviverem em determinada comunidade”. Continua o autor afirmando que
“[…] a própria dimensão ontológica (embora não necessariamente biológica) da dignidade
assume seu pleno significado em função do contexto da intersubjetividade que marca todas
relações humanas e, portanto, também o reconhecimento dos valores (assim como princípios e
direitos fundamentais) socialmente consagrados pela e para a comunidade de pessoas humanas”.
71
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O Art. 170, caput, da Constituição Federal de 1988, consagrou a
regra da livre iniciativa no ordenamento jurídico brasileiro (BRASIL, 1988).
Petter (2008, p. 184) afirma que a livre iniciativa é um dos fundamentos mais
importantes da ordem econômica constitucional, pois a considera a base de todo
o processo de desenvolvimento do Estado brasileiro.
Diante da regra da livre iniciativa, o Estado teve reduzida a sua atuação
como agente econômico ativo na economia, sendo fortalecida sua atuação
como agente normativo e regulador da atividade econômica. Não obstante, a
regulação da atividade econômica é uma das formas de intervenção do Estado
na economia, a qual deve ser levada a efeito observando-se os princípios
constitucionais que a conformam com o Estado Democrático de Direito.
A partir da regra da livre iniciativa, o Estado teve reduzida a sua
exploração direta da atividade econômica, ficando, esta, restringida “[...]
quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo, conforme definidos em lei”, de acordo com o contido no
caput do Art. 173 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). Deixou o
Estado, portanto, de ser o ator principal na economia, afastando-se, ainda que
parcialmente, da exploração de atividades econômicas, para adotar uma nova
forma de intervenção, a intervenção regulatória, ou seja, houve uma redução da
intervenção direta, fortalecendo-se o papel regulador do Estado em detrimento
do papel do Estado produtor de bens e serviços.
Neste ponto, importante salientar que, no direito brasileiro, regulação
tem significado distinto de regulamentação, em que pese aos dicionários
da língua portuguesa considerarem tais termos como sinônimos. O termo
regulação, no direito brasileiro, tem origem na expressão inglesa regulation. A
tradução literal de tal termo para a língua portuguesa aponta para o sentido de
regulamentação (tradução nossa), no entanto, no âmbito do direito brasileiro,
o conceito de regulação liga-se ao sentido de normatização (mais amplo),
enquanto o conceito de regulamentação tem o significado de complementação
(mais restrito) do texto de uma lei (JUSTEN FILHO, 2002, p. 15). Diante da
impossibilidade de o Estado satisfazer a todas as necessidades públicas, resta-lhe
orientar e acompanhar como essas necessidades serão atendidas pelos agentes
privados, daí a ideia de normatividade que permeia o conceito de regulação.
O surgimento e o desenvolvimento ordenado das atividades econômicas
se dão por meio de leis de mercado, as quais decorrem da livre empresa, da
livre concorrência e do livre jogo dos mercados. Essa ordem, todavia, pode ser
quebrada ou distorcida em razão de falhas ou imperfeições do mercado. Essas
falhas ou imperfeições da ordem econômica podem, de um lado, aniquilar
qualquer iniciativa, sufocar toda a concorrência e dominar os mercados e, de
outro lado, podem desestimular a produção, a pesquisa e a inovação. Dessa
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forma, as falhas ou imperfeições da ordem econômica desafiam o próprio Estado,
o qual se vê obrigado a intervir para proteger os valores consubstanciados nos
regimes da livre empresa, da livre concorrência e do livre embate dos mercados,
e para manter constante a compatibilização, característica da economia atual,
da liberdade de iniciativa e do ganho ou lucro com o interesse socioambiental
(GASPARINI, 2003. p. 720 - 721).
De acordo com o contido no Art. 170, caput, da Constituição Federal de
1988, o Estado deve intervir na economia com o objetivo de assegurar a todos
uma existência digna, de acordo com os ditames da justiça social (BRASIL,
1988), podendo “[...] restringir, condicionar ou mesmo suprimir a iniciativa
privada em certa área da economia” (GASPARINI, 2003, p. 721). Para tanto,
deve observar que:
As balizas da intervenção estatal na economia
serão, sempre e sempre, ditadas pela principiologia
constitucional, pela declaração expressa dos fundamentos
do Estado Democrático de Direito, dentre eles a cidadania,
a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa (FIGUEIREDO, 1998, p. 79,
grifo da autora).

Visto que: “Se é verdade, pois, que assegurada foi a livre iniciativa, em
contrapartida assegurou a Constituição a valorização do trabalho e a dignidade
da pessoa humana” (FIGUEIREDO, 1998, p. 79, grifo da autora).
Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil compõem,
também, as balizas da intervenção estatal na economia, assim o Estado deve
intervir na economia para propiciar a construção de uma sociedade livre, justa
e solidária, conforme o previsto no Art. 3º da Constituição Federal de 1988
(BRASIL, 1988).
A Constituição Federal de 1988 preocupou-se em nortear a ordem
econômica na busca pela efetivação dos fundamentos e dos objetivos da
República Federativa do Brasil, não podendo ser a livre iniciativa utilizada para
justificar a prática de crimes, como o crime de lavagem73.

No que se refere ao bem jurídico tutelado pelo crime de lavagem de dinheiro, em que pese
haver divergência doutrinária, a doutrina majoritária entende que o bem jurídico tutelado “[...]
seria o sistema econômico-financeiro, visto que a lavagem de capitais traz como consequências
o abuso do poder econômico, a concorrência desleal, o comprometimento do normal fluxo
dos capitais, dentre outras relacionadas à segurança da ordem econômicofinanceira (FLORES;
CAMAPUM, 2019, p. 477).
73
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CONCLUSÃO
A prática da atividade econômica em território brasileiro, apartada
da busca do lucro e do acesso duradouro à educação, à moradia, ao lazer,
ao trabalho, à saúde e ao meio ambiente de qualidade, indica um desvio de
finalidade, pois revela o desprezo em relação à finalidade da ordem econômica
constitucional brasileira e ao fundamento da República Federativa do Brasil,
qual seja a dignidade da pessoa humana.
Assim, enquanto entidade política constitucional organizada, o Estado
brasileiro, tendo por esteio a ordem econômica constitucional, deve fomentar
a prática de atividades econômicas voltadas a estabelecer e a efetivar uma vida
digna de ser vivida a todos aqueles que vivem em território brasileiro, por meio
da valorização dos direitos ligados à dignidade da pessoa humana, visando ao
desenvolvimento econômico, à redução das desigualdades sociais e à proteção
do equilíbrio ambiental.
Por outro lado, deve o Estado brasileiro coibir a prática de atividades
econômicas que se contraponham à efetivação da dignidade da pessoa humana
como, por exemplo, o crime de lavagem, pois tais atividades econômicas
consistem em desvio de finalidade da ordem econômica constitucional e em
desobediência a um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
A prática do crime de lavagem impacta seriamente a ordem econômica
constitucional brasileira, pois a sua prática decorre do desprezo para com os
fundamentos da República Federativa do Brasil, quais sejam a dignidade da
pessoa humana, a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa, além
de afrontar à livre concorrência, princípio de relevante importância para a
ordem econômica constitucional brasileira no âmbito do Estado Democrático
de Direito.
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O DIREITO PENAL ECONÔMICO E O ELEMEMTO SUBJETIVO NO CRIME
DE LAVAGEM DE ATIVOS
ECONOMIC CRIMINAL LAW AND THE SUBJECTIVE ELEMENT OF THE MONEY
LAUNDERING CRIME
Karen Paiva Hippertt74
Adriane Garcel75
Gustavo Moris76
RESUMO
O trabalho visa a analisar o elemento subjetivo do crime de lavagem de ativos
sob o foco do Direito Penal Econômico. A questão proposta reside em investigar,
diante das alterações provocadas pela Lei 12.683/12 e da leitura da teoria da
cegueira deliberada, a possibilidade de condenação por dolo eventual nos casos
de desconhecimento intencional ou construído, em que terceiro profissional
é contratado para lavar o dinheiro oriundo do crime. Para tanto, utilizouse o método lógico, combinados aos precedentes de pesquisa bibliográfica
e documental. Como principal contribuição do trabalho, verifica-se que as
alterações promovidas pela Lei de 2012, por si só, já se mostram suficientes a
possibilitar a condenação por dolo eventual.
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PALAVRAS-CHAVE: Lavagem de direito. Dolo eventual. Lei 12.683/12. Teoria
da cegueira deliberada.
ABSTRACT
The work aims to analyze the subjective element of the crime of money
laundering under the focus of Economic Criminal Law. The proposed question
is to investigate, in view of the changes caused by Law 12.683 / 12 and the
reading of the theory of deliberate blindness, the possibility of conviction
for possible fraud in cases of intentional or constructed ignorance, in which
a third professional is hired to launder the money from crime. For this, the
logical method was used, combined with the precedents of bibliographic and
documentary research. As the main contribution of the work, it appears that the
changes promoted by the Law of 2012, by themselves, are already sufficient to
make possible the conviction for possible fraud.
KEYWORDS: Right wash; Possible deception; Law 12.683/12; Theory of
deliberate blindness.
INTRODUÇÃO
A relação entre direito e desenvolvimento econômico não é recente e
remete-se aos estudos de WEBER e MARX ao longo do século XIX.
Entretanto, foi com a dinamização dos mercados e exaltação do
liberalismo que o objeto de tutela do Direito Penal Econômico passou
a se delinear, diante do surgimento desenfreado de novos crimes e evolução
dos já existentes.
Não obstante, o delito econômico enquanto conduta punível assim o é
por acarretar desequilíbrio ao natural desenvolvimento do fenômeno econômico.
Por sua vez, o Direito Penal Econômico dirige tutela ao comportamento
indesejável que causa lesão à integridade das relações econômicas, públicas,
privadas, ou mistas, com dano à integridade da ordem econômica, conferindolhe a necessária sanção.
Neste cenário, a globalização abriu espaço ao surgimento de uma
criminalidade mais sofisticada, organizada, hierarquizada e extremamente
especializada, dificultando em muito a indicação do local e autoria do delito.
Dada a magnitude de impactos nos países, o crime de lavagem de
dinheiro tem gerado preocupações a níveis globais, dando origem a diversas
legislações para sua prevenção e repressão. A Declaração de Basiléia, a
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Comissão Interamericana para Controle do Uso de Drogas, a criação do Grupo
Egmont e a Convenção de Viena são apenas algumas das iniciativas.
No Brasil, o delito de lavagem é, atualmente, regulamentado em
legislação específica, para além das disposições do Código Penal.
De terceira geração, a Lei 12.683/12 extinguiu o rol dos crimes
antecedentes criado pela Lei 9.613/98, passando a se criminalizar como
lavagem de capitais a ocultação ou dissimulação de bens e valores provenientes
de qualquer infração penal, seja crime, seja contravenção penal.
Ato contínuo, o tipo descrito no art. 1º, caput, da Lei 12.683/12, é
composto por elementos objetivos e subjetivos.
Como elemento objetivo, têm-se os verbos ocultar ou dissimular a
natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de
bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Por sua vez, quanto aos
elementos subjetivos, dolo, ou culpa, o legislador limitou-se a punir a conduta
dolosa, não havendo lavagem de dinheiro culposa.
Apesar dos grandes avanços obtidos com a legislação de 2012, a
sofisticação, organização, hierarquia e especialização alcançadas no que diz
respeito ao delito fazem da questão probatória do elemento objetivo um grande
desafio, especialmente, nas situações em que a sofisticação e profissionalização
do crime atingem patamares tais que terceiro profissional é contratado para lavar
o dinheiro, portanto, sem identidade entre o autor do crime de lavagem e o do
crime antecedente e, muito menos, dolo direto em relação ao crime de lavagem.
Diante deste cenário, questiona-se acerca da necessidade da presença
do elemento subjetivo dolo direto para a caracterização do crime de lavagem de
capitais. Será que não haveria a possibilidade de punição por dolo eventual com
base na lei, ou com fundamentos na teoria da cegueira deliberada, o que pensa
a jurisprudência a este respeito — estes são alguns dos questionamentos que se
busca elucidar ao longo do presente estudo.
Partindo destas reflexões, a exposição se desenvolverá em três capítulos,
para além da introdução e conclusão. Apresentar-se-á, primeiramente, a evolução
do direito penal econômico, com um breve apanhado acerca de seus fundamentos
e evolução, perpassando pela análise econômica do direito e a corrente do realismo
jurídico, para por fim, traçar o cenário dos crimes econômicos. Na sequência,
analisar-se-á o crime de lavagem de dinheiro como um todo, especialmente,
seu histórico evolutivo, definição e considerações sobre o tipo em questão. Por
fim, adentrar-se-á no cerne da problemática, objeto do presente estudo acerca da
admissibilidade do uso da teoria da cegueira deliberada.
Para a elaboração, será utilizado o método lógico dedutivo combinado
aos precedentes de pesquisa bibliográfica e documental.

163

ESTUDOS SOBRE DIREITO PENAL MODERNO

1 DIREITO PENAL ECONÔMICO
A relação entre direito e desenvolvimento econômico data dos estudos
de WEBER e MARX ao longo do século XIX. No entanto, foi apenas ao final
da Segunda Guerra Mundial que a doutrina Law and Economic Development
ganhou destaque a partir da sistematização e organização de ações no intuito
de reformar os ordenamentos jurídicos para aperfeiçoar o desenvolvimento
dos países.
Não obstante, a doutrina passou por três momentos distintos de
desenvolvimento. O primeiro, entre as décadas de 1950 a 1970 do século XX,
foi marcado pelo Estado de bem-estar social, completamente intervencionista,
que refletiu em grande medida nas políticas de desenvolvimento econômico
Keynesianas (SCALCON, 2014, p. 175 - 197).
Neste contexto, tinha-se uma máxima intervenção do Estado na
economia, regulamentando-a por completo em um modelo de ampla gestão.
A relação entre Direito e Economia limitava-se tão somente a seara do
direito público utilizado enquanto meio para os fins do Estado, sobretudo, as
necessidades dos planos econômicos.
O papel do “direito na promoção do desenvolvimento de determinado
país ainda era diminuto, resumindo-se à condição de mero instrumento de
proteção e controle das políticas macroeconômicas eleitas” (SCALCON, 2014,
p. 175 - 197).
No início da década de 1980 do século XX até o final da década de
1990, o descontentamento com os resultados obtidos com o modelo anterior
abriu espaço às políticas de desenvolvimento neoliberais, com economia de
mercado através da adoção “do transplante de sistemas jurídicos de países
desenvolvidos, de privatizações e de disciplina fiscal. A ideia era simples:
“mercado são mercados” (TRUBEK.; SANTOS, 2006. p. 5).
Dentro desta lógica, o direito tinha por enfoque a mera garantia da
segurança jurídica nas relações comerciais, com predomínio do direito privado
e a tutela das liberdades a partir de um Estado mínimo.
No Brasil, o período neoliberal se viu marcado pela expansão do direito
penal econômico com a edição de inúmeras leis relacionando economia e direito.
Em um terceiro momento, houve o estreitamento da relação entre o
direito, ciência do ser que é, e as ciências econômicas, cujos caminhos, em
primeira análise, são diametralmente opostos.
Para Karl Marx a interação entre ambos é evidente, uma vez que o direito
nada mais é do que fenômeno reflexo das estruturas econômicas produtivas que, em
sua maioria, condicionam as relações jurídicas e instituições. A ordem coercitiva do
direito, portanto, é definida pelos eventos econômicos (VIEIRA, 1996, p. 31).
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Por seu turno, Stammler (GONÇALVES; STELZER, 2012, p. 77 - 122)
vislumbra a relação umbilical entre os dois que se influenciam mutuamente,
aproximando-se entre si em uma relação recíproca que dá origem aos mais
diversos fenômenos. Aliás, é justamente desta simbiose que decorre a relevância
do Direito Penal Econômico enquanto disciplina especializada do Direito
Sancionador instrumental à persecução de fins econômicos.
Sob a ótima do Novo Estruturalismo Jurídico, ou Teoria CríticoEstruturalista do Direito Mercantil, encabeçada por Calixto Salomão Filho,
diversos são os pontos que entrelaçam Direito e Economia em uma complexa
trama que os circunda.
O direito não pode ser visto sob a perspectiva de um estado de letargia
enquanto instrumento simplório que perpetua estruturas já existentes, mas como
instrumento transformador da realidade econômica e social em que está imerso
(SALOMÃO FILHO, 2012, p. 533 - 547).
Conforme destaca SALOMÃO (2015, p. 253) este é o campo do
conhecimento que “mais de perto e com mais intensidade venha sentindo e
se submetendo aos desígnios de outras ciências sociais”. Notadamente, com
relação à Economia, tem presenciado e contribuído para a constituição de
“estruturas econômicas desestabilizadoras do próprio sistema jurídico, as quais
conduzem à determinação das normas por padrões de poder e não por valores”.
Por este motivo, essencial que se atribua um novo espírito e importâncias
ao Direito, fazer dele instrumento transformador do panorama econômico
e social, ao mesmo tempo em que se confere sentido de valor aos dados
econômicos para que influenciem o conhecimento da vida. É o que destaca
Vinicius Figueiredo Chaves (2020, p. 475 - 497):
A visão crítico-estruturalista opõe-se à tese da compreensão do Direito como
um simples aparelho para o atingimento e para a consolidação de propósitos de natureza
econômica. Ao contrário, é alicerçada numa matriz epistemológica de pensamento que
concebe o Direito como um instrumento de transformações econômicas e sociais, e que
deve ser impulsionado por uma teoria jurídica do conhecimento econômico e social
(e não, apenas, por teorias econômicas do conhecimento).

Diante disto, o Direito deve acompanhar uma agenda de progresso e
transformação da realidade econômica e social com o fito de proteger valores
instrumentais a consecução do devido processo econômico possibilitando-se um
verdadeiro desenvolvimento econômico-social (CHAVES, 2020, p. 475 - 497).
Também, neste aspecto, a Análise Econômica do Direito (AED) de
Ronald Coase e Richard Posner ganha destaque, ao romper com o estudo
tradicional do fenômeno jurídico-social adicionando categorias e teorias
particulares das ciências econômicas.
Em verdade, a “AED visa desenvolver uma análise da eficiência
do direito a partir de (...) “ferramentas epistemológicas” não oriundas nem
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do direito e nem da economia, mas da aproximação de ambas. É, antes de mais
nada, uma proposição de estudo multidisciplinar elegendo a teoria econômica
como referencial analítico” (GUARAGNI; SILVA, 2020). Utiliza-se de lógica
consequencialista centrada na eficiência e princípio da maximização para
verificar os efeitos das normas e auxiliar a tomada de decisões conferindo
embasamento econômico ao direito.
Nesta conjuntura, uma decisão apenas será eficiente caso os benefícios
superem os custos atendendo o melhor resultado possível dentro daquilo que
se pretendia alcançar. Essa lógica dialoga com a primeira premissa da AED
que parte do princípio de que o indivíduo tomador da decisão é um ser racional
que faz escolhas a partir da análise custo-benefício no atendimento de seus
interesses últimos em máxima medida.
Neste contexto, “A norma jurídica e, principalmente, a sua sanção, é
processada como um preço pelo seu destinatário” (GONÇALVES; RIBEIRO,
2013, p. 79 - 102). O destinatário enquanto ser racional não opta por adotar
um comportamento descrito na lei senão antes de realizar análise quando a
eficiência, “um cálculo racional em que os ganhos advindos da conduta adotada,
sempre objetivando o máximo bem-estar, compensem as perdas que porventura
sejam dela derivadas. A ação intenta gerar o máximo de ganho para o maior
número de pessoa” (GUARAGNI; SILVA, 2020).
Em assim sendo, na lógica da AED, o direito influencia a tomada de
decisão individual dentro do binômio custo/benefício passando a servir enquanto
elemento principal quando da adoção de determinados comportamentos sociais
sopesado o preço sanção.
De outra banda, o Novo Estruturalismo adverte acerca da necessidade
de compreensão da análise econômica do direito enquanto instrumento analítico
ao qual não se deve atribuir carácter determinista impondo a adoção pura e
simples de suas proposições no Direito.
No âmbito do direito penal a relação Direito e Economia se vê refletiva
no Direito Penal Econômico, disciplina especializada do direito sancionador
que tem por campo de estudo a intervenção do Estado na economia para
regulamentar “relações econômicas derivadas da produção, distribuição e
comercialização de bens e serviços” (CAVERO, 2014, p. 68).
Diante disto, enormes são os reflexos da dogmática jurídico penal que
passou a abranger quaisquer ações passíveis de influenciar na liberdade de
mercado, englobadas “condutas que tendam a promover distorções de mercado,
eliminar concorrência ou promover concorrência desleal, adquirir vantagem
competitiva indevida, buscar oligopólio ou monopólio, etc.” (KNESEBECK;
GUARAGNI, 2020. p. 304 - 307).
Crimes antes vistos apenas “como ofensivos a entes personalizados
(ainda que coletivos), passam a adquirir contornos de “algo a mais”. É o caso
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da corrupção, da lavagem de dinheiro, da destruição ambiental, das gestões
indevidas (fraudulenta ou temerária) de instituição financeira” (KNESEBECK;
GUARAGNI, 2020, p. 304 - 307) etc.
Nesse sentido, embora a lavagem de dinheiro, como fenômeno
sociológico, exista há muito tempo, sua tipificação pela lei, como conduta
criminosa, é relativamente recente77. Destarte, com a dinamização dos
mercados, exaltação do liberalismo e economia de livre mercado ampliou-se
consideravelmente o bem objeto de tutela do Direito Penal Econômico que
se delineou com o fim de tutelar os eventos contemporâneos indesejáveis,
refletindo, em grande medida, na proteção da confiança contra o risco, como no
caso dos crimes econômicos.
Inclusive, a confiança enquanto elemento essencial à reprodução e
circulação de riquezas trata-se de verdadeiro “marco valorativo ético-social
capaz de particularizar e, de certo modo, justificar, a infração penal econômica”,
“(...) um adicional elemento normativo a ser aferido na análise do tipo penal
econômico” (GARCIA CAVERO, 2007, p. 284-285).
O delito econômico enquanto conduta punível assim o é por acarretar
desequilíbrio ao natural desenvolvimento do fenômeno econômico. Por sua
vez, o Direito Penal Econômico, enquanto ramo especializado do direito,
embora dele não se desprenda, dirige tutela especializada ao comportamento
indesejável que causa lesão à integridade das relações econômicas, públicas,
privadas, ou mistas, com dano à integridade da ordem econômica, conferindolhe a necessária sanção.
Não obstante, encontra-se materialmente fundamentado dentro de uma
perspectiva quantitativa, relativa aos danos causados pelos crimes econômicos,
e qualitativa, diante da violação frontal à ordem econômica e interesses
convertidos em bens jurídicos supra individuais, indisponíveis, pelo legislador.
Por sua vez, seu fundamento legal encontra-se na legislação, em
especial, na Lei 8137/1990, Lei 8176/1991, Lei 8078/ 1990, Lei 7492/1986,
Lei 9613/1998 e Código Penal (arts. 334, 337-A, 359-A a 359-H e 168-A).
Por fim, a tutela do interesse difuso, sistema econômico, com manutenção
da segurança e regularidade da estrutura, evita eventuais danos à economia
nacional, consagrando a “confiança social depositada na intersubjetividade
negocial do modo de produção capitalista vigente” (SOUZA, 2011) tão essencial
ao regular funcionamento de um sistema monetizado de livre mercado.

MORO. Sérgio Fernando. Aula Crime de Lavagem de Dinheiro. Disciplina Direito Penal
Moderno. Curso de Mestrado em Direito Empresarial e Cidadania. Centro Universitário de
Curitiba – Unicuritiba. Curitiba, Paraná. 28 ago. 2020.
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2 CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO
Ao estreitar as relações entre nações e acelerar a troca de informações, a
globalização, conjuntamente com as novas tecnologias, acarretaram profundas
mudanças na seara criminal tornando o crime transnacional e propiciando o
surgimento de delitos econômicos e de corrupção, como é o caso da lavagem
de dinheiro.
Neste sentido, a expansão do Direito punitivo do risco nada mais foi
do que resultado da aparição dos novos crimes e evolução dos já existentes, em
meio ao cenário de um mundo globalizado.
Nos dias atuais, “vive-se a chamada globalização, processo
multifacetário que logrou alterar as noções tradicionais de tempo e espaço”
(MAGALHÃES, 2018, p. 23). O mundo passa a ser sociologicamente chamado
de “aldeia global, dada a intensificação da interação e interconexão entre
indivíduos, povos e Estados” (MAGALHÃES, 2018, p. 23).
Em contrapartida, o fenômeno da desvinculação geográfica entre os
estados, oriundo da globalização, acaba dificultando a indicação precisa da
autoria e local do cometimento do delito, dando lugar a uma criminalidade
sofisticada que se perfaz de modo organizado, com hierarquia e especialização.
A “delinquência do mundo globalizado é marcada pela organização
estrutural, pela repercussão transnacional de seus efeitos maléficos e pelo abuso
do crescente poderio econômico” (MAGALHÃES, 2018, p. 23).
No caso do crime de lavagem de dinheiro, por exemplo, visando
a ocultação/dissimulação dos recursos, ou bens, obtidos de forma ilícita,
o iter criminis percorrido é composto por três fases: (i) 1ª Fase (ocultação):
distanciamento da origem ilícita por meio da ocultação, ou dissimulação, dos
bens/ valores oriundos do crime; (ii) 2ª Fase (mascaramento/ dissimulação):
mascaramento/ dissimulação do capital por intermédio de transações financeiras
múltiplas para dificultar o rastreamento dos valores, afastando-os de sua origem
ilícita. A segunda fase é marcada pelas transações bancárias e imobiliárias
transfronteiriças; (iii) 3ª Fase (integração): reintrodução do dinheiro revestido
com aparente licitude no mercado. A terceira fase é marcada pelos negócios
simulados, “operações de importação ou exportação, com preços super ou
subfaturados, compra de imóveis com valores fora do preço de real de mercado”
(MEZZADRI; SILVA, 2020).
No entanto, o tipo penal não faz qualquer referência a essas três fases.
Em tese, a realização de conduta em qualquer uma das fases já pode ser apta
a consumar o crime. Portanto, “a importância da segmentação do crime de
lavagem em diversas fases não deve ser superestimada” (MORO, 2010, p. 33),
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sua utilidade maior se dá em caráter doutrinário. O STF possui precedente no
sentido de que atos simples bastam para caracterizar o crime:
EMENTA: Lavagem de dinheiro: L. 9.613/98:
caracterização. O depósito de cheques de terceiro
recebidos pelo agente, como produto de concussão, em
contas-correntes de pessoas jurídicas, às quais contava
ele ter acesso, basta a caracterizar a figura de “lavagem
de capitais” mediante ocultação da origem, da localização
e da propriedade dos valores respectivos (L. 9.613, art.
1º, caput): o tipo não reclama nem êxito definitivo da
ocultação, visado pelo agente, nem o vulto e a complexidade
dos exemplos de requintada “engenharia financeira”
transnacional, com os quais se ocupa a literatura. (STF,
RHC 80816/SP, Relator Min. Sepúlveda Pertence, 1ª
Turma, julgado em 10/04/2001, DJ 18/06/2001)

Destarte, o terreno do mundo globalizado é campo fértil a prática dos
sofisticados crimes econômicos, não só pela velocidade e facilidade na troca e
obtenções de informações, mas também porque a diluição das fronteiras facilita
o planejamento criminoso, que parte da legislação especifica de cada Estado,
uma vez que venha a facilitar, ou não, a prática delitiva; por isso, o uso do
modelo transnacional que dificulta a persecução penal.
De outro vértice, a lavagem do dinheiro oriundo do crime (money
laundering) apresenta-se enquanto ferramenta essencial às organizações
criminosas ao passo que confere aparência de licitude aos valores decorrentes
da prática delitiva colocando-os no mercado financeiro. Sua origem remonta à
década de 20, na Itália, conforme explica CONSERINO (2011, p. 2):
Já no século, XX, a origem da expressão lavagem de
dinheiro ou money laundering, conforme consta, é
proveniente do lendário Al Capone, que com o dinheiro
auferido com o contrabando de bebidas e cigarros,
adquiriu no final da década de 1920, na cidade americana
de Chicago, uma rede de lavanderias para lhe permitir a
realização de depósitos bancários de pequenos valores
monetários compatíveis com a venda nas lavanderias, no
entanto, tais depósitos resultavam de suas atividades ilícitas
do comércio de bebidas, exploração do jogo e prostituição.
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Apesar de já utilizado anteriormente para referir-se à ocultação de valores
da máfia na década de 30, o termo “lavagem de dinheiro” foi, preliminarmente,
empregado em 1982 em um processo judicial envolvendo valores oriundos do
tráfico de drogas da máfia colombiana utilizados em lavanderias para ocultar
sua origem ilícita (BADARÓ; BOTTINI, 2012). No entanto, sua tipificação
legal apenas se deu nas décadas de 80 e 90 do século XX.
Neste contexto, a preocupação em torno do comércio disfarçado,
que viabilizava a movimentação de quantias ilícitas, veio seguida de enorme
repercussão na Convenção de Viena de 1988, levantada a necessidade de adoção
de medidas para combate da criminalidade organizada e globalizada por meio
da punição aos lucros.
Ainda, no âmbito internacional, o setor financeiro realizou a Declaração
de Basiléia, que resultou na edição de normativas para a prevenção da lavagem
de dinheiro com emprego de transações bancárias (MENDRONI, 2006).
De igual modo, a Organização dos Estados das Américas instituiu
a Comissão Interamericana para Controle do Uso de Drogas que teria o
compromisso de desenvolver e efetivar programas voltados ao combate das
práticas criminosas das organizações, tais como a lavagem de capitais.
Ato contínuo criou-se o Grupo Egmont, em Bruxelas, visando à
colaboração entre países para descobrir a rota utilizada pelos criminosos,
facilitando atuação articulada entre países para combate da circulação de valores
ilícitos entre organizações (MENDRONI, 2006). Também, a Convenção de
Palermo passou a prever regras para combate da criminalidade organizada.
Antes mesmo da obrigação de criminalização imposta pela Convenção
de Viena em 1988, Itália, Alemanha e Estados Unidos já haviam criminalizado
a lavagem de dinheiro nos anos de 1978, 1980 e 1986, respectivamente.
No Brasil, o terreno tornou-se propício a prática da lavagem de dinheiro
na década de 90 e, apesar de signatário da Convenção de Viena de 1988, apenas
criminalizou a prática em 1998, por meio da lei 9.613/98. A principal ideia
por trás da legislação brasileira de 1998 foi uma abordagem capitalista, com a
finalidade de investigação, persecução, percepção e repressão do crime78.
Inicialmente, apenas o tráfico de drogas e os crimes praticados por
organizações criminosas poderiam ser antecedentes da lavagem de dinheiro.
De segunda geração, a lei que inaugurou o crime de lavagem de direito cuidou
de traçar rol taxativo de crimes antecedentes, dos quais deveriam decorrer os
valores ilícitos para comprovação.
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Com a Lei 12.683/12, de terceira geração, o rol dos crimes antecedentes
foi extinto por completo, passando a se criminalizar como lavagem de capitais a
ocultação ou dissimulação de bens e valores provenientes de qualquer infração
penal, seja crime, seja contravenção penal.
Em obra publicada à época em que o rol de crimes antecedentes ainda
não havia sido extinto, afirma MORO (2010, p. 36):
A eliminação do rol apresenta vantagens e desvantagens.
Por um lado, facilita a criminalização e a persecução
penal de lavadores profissionais, ou seja, de pessoas que
se dedicam profissionalmente à lavagem de dinheiro. Tais
profissionais não realizam, em geral, grandes distinções
quanto à origem e natureza dos bens, direitos ou valores a
serem lavados. Por outro lado, a eliminação do rol gera certo
risco de vulgarização do crime de lavagem, o que pode ter
duas consequências negativas. A primeira, um apenamento
para o crime de lavagem superior à sanção prevista para o
crime antecedente, o que é, de certa forma, incoerente. A
segunda, impedir que os recursos disponíveis à prevenção
e à persecução penal sejam focados na criminalidade
mais grave. As duas consequências são contornáveis.
Para a primeira, seria oportuna norma que impusesse
proporcionalidade entre a pena para o crime antecedente
e a pena para o crime de lavagem. Para a segunda, seria
importante o desenvolvimento de mecanismos formais e
controláveis para viabilizar certa seletividade na prevenção
e repressão do crime de lavagem.

A legislação também alterou o termo “crime” que foi substituído por
“infração penal” remetendo-se ao crime ou infração antecedente, de modo a
fundamentar a revogação do rol taxativo previsto na legislação precedente.
A tipificação do delito de lavagem vem detalhada ao longo do caput do
artigo 1º da Lei 9.613/98, com redação dada pela Lei 12.683/12, que ampliou a
esfera de tipificação passando o crime a se perfazer diante de qualquer infração,
contanto que os valores, objetos do crime, provenham de infração penal.
Não obstante, a figura típica da lavagem de dinheiro visa à proteção
contra lesão ou ameaça ao bem jurídica ordem econômico-financeira, visto que
o dinheiro ilícito que passa a fazer parte da economia afeta a instabilidade do
mercado, notadamente, a livre iniciativa, sistema de concorrência e relações de
consumo. Esse é o entendimento predominante na doutrina, malgrado haver
três correntes com posicionamentos distintos a respeito da temática.
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Neste segmento, Luiz Flávio Gomes, Raúl Cervini e Wilian Terra
(1998, p. 321) destacam que há o atingimento de “interesses metapessoais ou
transindividuais, e por esse motivo o bem juridicamente protegido não poderia
ser outro senão a própria ordem socioeconômica”, “a proteção da normalidade
do tráfego jurídico no mundo da economia” é, então, o objetivo primordial da
norma, apesar das implicações outras que este tipo de crime possui.
Assim, tem-se enquanto sujeito ativo do crime qualquer pessoa que
realize a conduta prevista no tipo e, por sua vez, o sujeito passivo é a sociedade
lesada pela prática, com problemas de ordem econômica que prejudicam
a soberania e segurança estatal (MORO; PORTELLA; FERRARI, 2019,
p. 357 - 375).
Além disso, o delito de lavagem pressupõe a existência de um crime
anterior (antecedente) do qual irá se originar o dinheiro ilícito sobre o qual irá
recair a conduta tipificada na Lei 12.683/12.
No que diz respeito aos núcleos do tipo, ocultar e dissimular, necessária
demonstração do dolo genérico, a vontade específica do agente livre e consciente
no intuito de “ocultar ou dissimular bens, direitos ou valores, cuja origem seja
uma infração penal”, não se punindo a conduta culposa. Em relação aos verbos
utilizados no caput do art. 1°, explica MORO:
O caput do art. 1° da Lei n. 9.613/98 veicula a conduta
básica típica do crime de lavagem. Utiliza-se dos verbos
“ocultar” ou “dissimular”, que seriam os equivalentes de
“esconder” ou de “disfarçar”. São condutas que, de certa
forma, se equivalem, com certas nuances, pois quem
dissimula oculta, e quem oculta também dissimula. De
todo modo, é apropriada a utilização dos dois verbos,
para tornar o tipo mais abrangente e evitar dúvidas
interpretativas (MORO, 2010, p. 29).

Nesse sentido, é criminalizada a conduta de ocultação ou dissimulação
da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade
de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de
infração penal.
Merece destaque, ainda, o sistema de prevenção instituído pela Lei
9.613/98:
O sistema de prevenção é fundado na imposição a entidades
privadas da adoção de políticas internas que previnam sua
utilização para lavagem de dinheiro. Tal política pode
ser sintetizada com a obrigação da entidade privada de
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conhecer seu cliente. Conhecendo o cliente, a entidade
privada estará preparada para prevenir a utilização de sua
estrutura para a lavagem de dinheiro (MORO, 2010, p. 19).

No caso, se uma entidade privada, obrigada pela lei a adotar sistema
de prevenção, tem conhecimento de uma operação de um cliente suspeita da
prática de lavagem de dinheiro, deve comunicá-la ao Conselho de Controle
das Atividades Financeiras (COAF), atualmente, Unidade de Inteligência
Financeira. O COAF foi criado pela Lei 9.613/98, com o objetivo de regulamentar
e supervisionar as atividades econômicas, identificando práticas de ocultação
de ativos criminosos. Atualmente, à Unidade de Inteligência Financeira cabe
fornecer e gerenciar informações de inteligência financeira para prevenir e
combater a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e da propagação
das armas de destruição, além de realizar o intercâmbio de informações entre
instituições, em nível nacional e global, que cuidem do assunto.
A tendência da lei de lavagem de dinheiro, que sofreu uma reforma em
2012, é a ampliação dessas entidades privadas obrigadas a adotar as políticas
de prevenção à lavagem de dinheiro e de comunicação de operações suspeitas.79
No âmbito internacional, o Grupo de Ação Financeira (GAGI/
FAFT), foi criado em 1989, no contexto da Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), para proteção do sistema financeiro
e economia contra a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e
proliferação de armas de destruição em massa.
Ainda, em março de 2004, por meio do Decreto nº 5.015, o Brasil
aderiu a Convenção de Palermo das Nações Unidas contra o Crime Organizado
Transnacional, instrumento global de combate ao crime organizado global.
Para além, foi com a Lei de Lavagem de Ativos que o termo “lavagem
de dinheiro” passou a ser adotado tal como hoje se conhece, afastado o termo
branqueamento de capitais introduzido pelos países europeus que, além de não
inserido “[...] no contexto da linguagem formal ou coloquial em nosso País,
sugere a inferência racista do vocábulo, motivando estéreis e inoportunas
discussões”, é o que esclarece o item 13 da Exposição de Motivos da lei.
Com relação ao conteúdo ao qual se remete à expressão, lavar dinheiro
“is to switch the black money, or dirty money... [to] clean Money”, ou seja, “é
trocar o dinheiro sujo, pelo dinheiro limpo” (MEZZADRI; SILVA, 2020).
Em verdade, trata-se de crime de colarinho branco, sofisticado,
complexo, dividido em três fases articuladas e que, na maioria das vezes,
envolve planejamento que ultrapassa fronteiras.
MORO. Sérgio Fernando. Aula Crime de Lavagem de Dinheiro. Disciplina Direito Penal
Moderno. Curso de Mestrado em Direito Empresarial e Cidadania. Centro Universitário de
Curitiba – Unicuritiba. Curitiba, Paraná. 28 ago. 2020.
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Pode-se destacar três grandes objetivos da criminalização da lavagem
de dinheiro, de acordo com MORO (MORO, 2010, p. 17 - 18). Inicialmente, a
cooperação jurídica internacional deve ganhar maior relevância, para viabilizar
o confisco, bem como outras medidas assecuratórias, como a apreensão e o
sequestro. Um segundo objetivo é constituir um óbice à influência disruptiva
do crime no domínio econômico e político, visto que o crime não pode se
caracterizar como uma vantagem competitiva nesses meios. Um terceiro
objetivo destacado é a questão probatória, principalmente em relação a grupos
criminosos organizados, na medida em que a criminalização da lavagem ajuda
a alcançar os líderes desses grupos que dificilmente executam diretamente a
conduta ilícita, mas normalmente se beneficiam dos produtos dela.
Em relação ao primeiro objetivo por de trás da criminalização do
fenômeno, conforme adverte MORO (2010, p. 16), se refere à privação
do “criminoso dos ganhos decorrentes de sua atividade, ou seja, confiscar
o produto do crime. É a consagração do velho adágio de que o “crime não
deve compensar” — mais um importante esforço empregado no combate à
criminalidade organizada.
Na realidade, a lavagem de dinheiro corresponde a uma alteração na
política criminal que passa a ter objetivos outros, para além dos tradicionais,
de identificação da materialidade, autoria e eventual punição. A forma de
persecução penal difere na medida em que passa a se buscar o confisco do
produto do crime, havendo novos desafios não só em matéria probatória, mas
principalmente em relação à cooperação jurídica internacional80.
Na lavagem de dinheiro, o produto do crime é o escopo da criminalização
que busca incrementar as possibilidades de confisco com adoção de meios
hábeis, para tanto. Uma vez que apenas a sanção de pena privativa de liberdade
não se mostra suficiente a prevenção e repressão do delito, vai-se além, privando
o criminoso do produto de sua atividade, dentro de uma lógica econômica do
custo-benefício.
Conforme adverte o professor alemão Kai Ambos (2007, p. 63), o
objetivo da criminalização reside em o criminoso “no verdadeiro sentido da
palavra, permanecer sentado em seu capital ‘sujo’”, não podendo auferir do
produto de sua atividade. Por isso, conforme MORO (2020, p. 18), não basta
a imobilização do capital sujo, e sim a imobilização até que o Poder Público
consiga retirar o assento do criminoso, por meio do confisco. Nesse sentido,
não basta a punição com pena privativa de liberdade, sendo necessário privar o
agente do produto do crime.
MORO, 2020. Aula Crime de Lavagem de Dinheiro. Disciplina Direito Penal Moderno. Curso
de Mestrado em Direito Empresarial e Cidadania. Centro Universitário de Curitiba – Unicuritiba.
Curitiba, Paraná. 28 ago. 2020.
80
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Já o segundo objetivo ganha relevância em um mundo competitivo,
sendo necessário cuidar para que o emprego de recursos criminosos não leve
aqueles que praticaram atividades ilícitas a uma posição de predominância, em
prejuízo de seus concorrentes:
A criminalização da lavagem busca constituir um óbice
a essa influência disruptiva. As vantagens do empresário
ou político criminosos devem ser compensadas com a
criminalização e o risco de punição de sua atividade.
A criminalização da lavagem, com eficiência ótima,
imuniza o domínio econômico e político da influência do
crime. Certamente, tal eficiência ótima é inalcançável,
mas, quanto maior for ela, maior será a proteção desses
domínios (MORO, 2010, p. 18).

De outro vértice, em que pese seja este o bem juridicamente protegido
pelo tipo penal, o crime em discussão não afeta tão somente à ordem econômica,
quatro são os reflexos da lavagem de capitais e que reiteram a importância impar
na criminalização do delito, conforme CARLI (2012):
“a) distorções econômicas: pois a lavagem de dinheiro
pode resultar em um grande abalo ou até mesmo na
perda do controle da econômica pelo Estado, pois quem
pratica o crime de Lavagem disponibiliza produtos
muitas vezes com preços inferiores aos de mercado; b)
risco à integridade e à reputação do sistema financeiro:
problemas de liquidez aos bancos podem ocorrer quando
grandes somas de dinheiro lavado chegam às instituições
financeiras ou delas rapidamente desaparecem. Além disso,
a lavagem de dinheiro pode ‘manchar’ a reputação e a
confiabilidade de uma instituição financeira; c) diminuição
dos recursos governamentais: A lavagem de dinheiro
dificulta a arrecadação dos impostos e diminui a receita
tributária porque as transações a ela relacionadas ocorrem
na economia informal; d) repercussões socioeconômicas:
possibilita o crescimento das atividades criminais, o
que traz maiores problemas sociais e aumenta os custos
implícitos e explícitos do sistema penal como um todo.”

Em relação ao terceiro objetivo, atinente à questão probatória, a
criminalização da lavagem permite que a investigação e a persecução subam
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na hierarquia do crime, facilitando o alcance do chefe do grupo criminoso, que
dificilmente é o responsável por executar diretamente as atividades criminosas,
mas se beneficia do proveito do crime. Nesse sentido, “provar o crime de lavagem
e a sua autoria pode ser mais fácil do que provar a condição do chefe de mandante
dos crimes praticados na base da organização” (MORO, 2010, p. 18).
Os resultados obtidos com a operação Lava-Jato nada mais são
do que reflexo da criminalização do delito que permitiu o combate à
criminalidade organizada.
Os cinco anos de investigação resultaram em 242 condenações contra
155 pessoas, em 50 processos. Apesar de ainda restarem 11,5 bilhões de reais a
serem devolvidos para os cofres públicos, R$ 2,5 bilhões de reais já retornaram
à Petrobrás. Prevê-se, ainda, a devolução de R$ 13 bilhões de reais, oriundos de
treze acordos de leniência firmados com empresas envolvidas com o esquema.
O Ministério Público Federal estima que o total dos valores apurados atingirá o
patamar de R$ 40 bilhões de reais (COSTA, 2019).
Conforme destacam Marcos Alves da Silva e Carlos Eduardo Rocha
Mezzadri (2020) “(...) combater o crime de branqueamento de capitais importa
não somente combater o tráfico de drogas e de armas, mas também consiste no
enfrentamento da criminalidade de colarinho branco, à corrupção de modo geral”,
já que todos estes crimes se valem da lavagem de capitais para conferir aparência
de licitude aos valores auferidos ilicitamente. Neste sentido, o combate e prevenção
reduz a sensação de impunidade aumentando a confiança no sistema de justiça.
Destarte, a importância dos impactos causados pelo crime de lavagem
de dinheiro torna imprescindível sua adequada persecução e repressão penal.
Inclusive, é este um dos objetivos da lei 12.683/12.
Entretanto, em se tratando de um crime tão sofisticado, organizado,
hierarquizado e especializado, a questão probatória do elemento subjetivo tornase um grande desafio, principalmente, em situações em que não há identidade
entre o autor do crime de lavagem e o do crime antecedente.
Neste caso, a sofisticação e profissionalização da lavagem de dinheiro
atinge patamar tal que terceiro profissional é contratado com a finalidade de
lavar o dinheiro proveniente de crime. Nessa situação, há duas possibilidades: a
primeira é que o lavador, ao ser contratado, receba informações ótimas sobre a
origem e natureza dos bens envolvidos e a segunda é que as informações acerca
da origem do dinheiro não sejam reveladas, diante da lógica “um não quer
contar, e o outro não quer ouvir” (MORO, 2020, p. 18). Sobre essa segunda
possibilidade, leciona MORO:
A “terceirização” do crime de lavagem tem como
consequência certo distanciamento entre o seu agente e o
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agente do crime antecedente. O primeiro é apenas a pessoa
encarregada das manobras necessárias para dissimular ou
ocultar o produto criminoso. Não há motivo para que lhe
sejam revelados detalhes sobre a origem ou a natureza dos
valores, bens ou direitos envolvidos, nem ele tem motivo
para realizar amplas indagações a esse respeito. A regra
nessa espécie de transação é o silêncio, só sendo revelados
os fatos necessários à realização do serviço pretendido
(MORO, 2010. p. 60).

Diante disto, a questão que fica é saber se haveria a possibilidade de
o lavador profissional ser responsabilizado por dolo eventual, nos casos em
que ele não tinha conhecimento completo da situação, mas as circunstâncias
possibilitavam que ele desconfiasse da ilicitude do dinheiro.
3 A POSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO POR DOLO EVENTUAL NO CRIME DE
LAVAGEM DE DINHEIRO
O crime de lavagem de dinheiro tem impactos tão relevantes que o
Conselho Nacional de Justiça conjuntamente com o Supremo Tribunal Federal,
Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça
uniram esforços para compilar dados em pesquisa para traçar o panorama do
Brasil, com o fim de aperfeiçoar os mecanismos de prevenção e combate.
Os dados levantados traçam a atuação dos Tribunais Superiores,
Tribunais Federais e Estaduais por tipo de crime, lavagem de dinheiro, corrupção
e ações de improbidade administrativa, levantando o número de processos
distribuídos, julgados e com trânsito em julgado entre 2010, 2011 e 2012.81
De acordo com o relatório consolidado elaborado pelo CNJ, no ano de
2012, o Superior Tribunal de Justiça, transformou em ação penal 17 denúncias
relacionadas aos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. No total, foram 38
procedimentos judiciais relativos à temática tramitando na corte.
Por sua vez, nos primeiros oito meses de 2011, o Supremo Tribunal
Federal julgou 108 processos, entre ações penais e recursos, relativos à lavagem
de dinheiro, corrupção e improbidade administrativa, 20% a mais do que
o total dos julgamentos realizados durante todo o ano de 2010. Do total de
ações julgadas, 6 versavam sobre lavagem de dinheiro, 94 sobre improbidade
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Estratégia nacional de combate à corrupção e à lavagem
de dinheiro. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/combate-a-corrupcaoenccla/resultado-dos-questionarios-de-lavagem-de-dinheiro-corrupcao-e-improbidadeadministrativa/. Acesso em: 10 nov. 2020.
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administrativa e 8 sobre corrupção. Dos processos que ingressaram na corte no
período, 129 envolviam estes crimes e, ao final do ano, 99 ações desta natureza
transitaram em julgado não cabendo mais recurso, o que supera cerca de 40%
os números de ações findas no ano anterior.
Por sua vez, a Justiça Federal recebeu 346 denúncias contra crimes de
corrupção e lavagem de dinheiro, que geraram abertura de ações judiciais. Ao
todo foram 141 julgamentos de acusados de corrupção e lavagem de dinheiro,
ao final do ano, computando 7 mil procedimentos em trâmite na Justiça Federal.
Já, a Justiça Estadual, contava com 1,4 mil denúncias por crimes de
corrupção e lavagem de dinheiro que foram convertidas em processos judiciais.
Somando a totalidade de julgamentos envolvendo a temática o relatório chegou
ao expressivo número de 422, com 180 réus condenados em definitivo. O ano de
2012 terminou com 25,8 mil ações. Ao todo, foram 1,6 mil julgamentos realizados
pela justiça que resultaram na condenação definitiva de 205 réus. No final do ano,
tinha-se 25,8 mil processos tramitando nos tribunais relativos à temática.
Os dados são impactantes e levantam muitos questionamentos,
principalmente, como tornar a persecução e repressão de um crime tão
sofisticado mais eficaz, mormente em se considerando os reflexos oriundos da
lavagem de capitais que afeta toda a ordem socioeconômica.
A discussão em torno do tema ganha especial relevo uma vez constatada a
árdua tarefa em torno da prova do elemento subjetivo, particularmente, quando do
crime participa terceiro profissional, contratado para que lave o dinheiro oriundo
do crime antecedente encobrindo-se na ignorância de quem tinha elementos para
desconfiar, mas não o fez para se isentar. Nas palavras de MORO:
Releva destacar que a tipificação do crime de lavagem é
especialmente importante para possibilitar a persecução
autônoma daqueles que se profissionalizaram na lavagem
do produto de atividade criminosa. Há uma tendência,
decorrente da natural divisão de trabalho em uma sociedade
complexa, de terceirizar a atividade de lavagem, raramente
coincidindo o agente do crime de lavagem com o agente do
crime antecedente (MORO, 2010, p. 59).

Dito isto, necessário compreender adequadamente o teor do tipo para
verificar a possibilidade de punição por dolo indireto, nestes casos.
O tipo descrito no art. 1º, caput, da Lei 12.683/12, é composto por
elementos objetivos e subjetivos sem os quais a conduta não configurará
lavagem de dinheiro.
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Como elemento objetivo descrito no tipo tem-se os verbos ocultar
ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal.
Por sua vez, quanto aos elementos subjetivos, dolo, ou culpa, o legislador
limitou-se a punir a conduta dolosa, não havendo lavagem de dinheiro culposa.
No que se refere ao elemento dolo, a jurisprudência tem abraçado a
teoria da cegueira deliberada possibilitando adoção do dolo eventual. Entretanto,
na doutrina, o tema ainda tem sido objeto de debates, não vendo posicionamento
homogêneo, em que pese, seja uníssona ao considerar que as alterações promovidas
pela lei de 2012 possibilitaram a punição do crime a título de dolo eventual.
Antes de mais nada, dolo é “consciência e vontade de realização da
conduta descrita em um tipo penal” (BITENCOURT, 2015, p. 355). No dolo
direto, o agente tem conhecimento de que a sua conduta se localiza “na esfera
do profano” (CARLI; DE MENDONÇA; PRADO; WELTER, 2013, p. 277).
Conforme esclarece Juarez Cirino dos Santos (2002, p. 33), “o fim proposto
e os meios escolhidos (porque necessários ou adequados à realização da
finalidade) são abrangidos, imediatamente, pela vontade consciente do agente:
essa imediação os situa como objetos do dolo direto”.
Não somente como também, no dolo há um aspecto intelectual e volitivo
que impõe o conhecimento suficiente pelo sujeito dos elementos que caracterizam
sua conduta típica. Não basta tão somente que haja um conhecimento em potencial,
o sujeito deve conhecer o que faz e querer realizar, conforme estabelece a teoria
da vontade e o art. 18, inciso I, do CP. Inclusive, é isto que diferencia a vontade
ou assunção do risco da mera previsão de possibilidade ou probabilidade de
ocorrência do resultado pelo agente. No último caso, o agente prevê a possibilidade
de ocorrência do resultado, mas não deseja ou não assume o risco de sua produção,
uma vez que confia que não irá produzir o resultado ou que será capaz de evita-lo,
hipótese em que o dolo seria excluído por ausência de requisito essencial.
Diferentemente, no dolo eventual o agente não quis diretamente a
realização do tipo, mas a aceita “como possível ou até provável, assumindo
o risco da produção do resultado (art. 18, I, in fine, do CP), isto é, não se
importando com sua ocorrência” (BITENCOURT, 2015, p. 362).
Como afirma Alberto Silva Franco (1997, p. 284): “Tolerar o resultado,
consentir em sua provocação, estar a ele conforme, assumir o risco de produzi-lo
não passam de formas diversas de expressar um único momento, o de aprovar o
resultado alcançado, enfim, o de querê-lo” (FRANCO, 1997, p. 284), portanto,
um assumir o risco de produzir o resultado.
Admitido o dolo eventual, o crime de lavagem do art.
1° restaria configurado ainda que o agente não tivesse
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o conhecimento pleno da origem ou natureza criminosa
dos bens, direitos ou valores envolvidos; bastando que
tivesse conhecimento da probabilidade desse fato, agindo
de forma indiferente quanto à ocorrência do resultado
delitivo (MORO, 2010, p. 62).

Da análise do art. 1º da Lei 12.683/12 tem-se por certo a exigência do
dolo direto para concretização do delito de lavagem, dolo este que abrangeria
“a consciência do crime antecedente, ou, mais propriamente, que a lavagem
tem por objeto o produto do crime antecedente, bem como a vontade de lavar o
produto do crime antecedente” (KLEIN, 2012).
Por seu turno, a nova redação conferida pela Lei de 2012 ao §2º do
mesmo artigo, passou a possibilitar a punição por dolo indireto de terceiro ao
introduzir em seu texto o núcleo “utilizar” que “significa “usar”, “fazer uso de”,
“valer-se de”. Quem “utiliza”, de alguma forma, “tira proveito” – para alguém.
Se a “utilização” ocorrer – na atividade econômica ou financeira –, o próprio
dispositivo induz que “deveria saber” – proveniente de infração penal”. Além
disso, ao trazer tão somente o verbo “utilizar” o legislador quis deixar claro
que o utilizar é de qualquer forma, independentemente do objetivo, denotando
a possibilidade de conhecimento da origem ilícita. Conforme esclarece
MENDRONI se “utilizou” aquilo que não lhe pertencia” (MENDRONI, 2020).
Inclusive, a expressão “que sabe serem” foi retirada da redação do
artigo, corroborando a possibilidade do dolo indireto, uma vez que, agora, pela
nova redação, quando se utiliza o agente deveria saber ou assumiu o risco de
que os bens, direitos e valores por ele utilizados em atividade econômica ou
financeira, eram provenientes de infração penal. Ainda, o artigo anterior já
trata suficientemente da hipótese em que há identidade de agente que age com
dolo eventual.
Acerca da abertura provocada na interpretação dos elementos subjetivos,
em virtude da supressão de palavras, destaca CALLEGARI (2017, p. 109):
Supressão de três palavras no art. 1º, § 2º, da Lei nº
9.613/1998 pode ter aberto ainda mais a interpretação dos
elementos subjetivos necessários ao delito de lavagem de
dinheiro. Na conduta equiparada contida no dispositivo em
análise, a expressão que sabe serem fechava, para grande
parte da doutrina, a possibilidade da admissão do dolo
eventual no delito de lavagem. Alguns autores, entretanto,
admitem o dolo eventual, dentre eles Rodolfo Tigre Maia,
que entende “ser cabível o dolo eventual no tipo básico
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de ‘lavagem’ de dinheiro”. Nessa linha, o legislador abriu
o início da discussão acerca da aplicação da teoria da
cegueira deliberada, também conhecida como “instruções
da avestruz”, ao crime de lavagem de dinheiro.

Não obstante a isso, desnecessária previsão expressa do dolo eventual
na legislação, cabendo apenas interpretação por parte do operador do direito
quanto a sua inserção no núcleo do tipo, mormente em se tratando de ação cujos
impactos afetam o país como um todo.
Além do mais, se as alterações provocadas pela lei de 2012 se deram
justamente no intuito de tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes
de lavagem de dinheiro não faria sentido impedir a punição por dolo eventual
porquanto a profissionalização da lavagem de dinheiro é prática comumente
utilizada. Soma-se a isso o fato de que “do ponto de vista probatório, a prova do
dolo direto quando há separação entre o autor do crime antecedente e o autor do
crime de lavagem, é extremamente complexa” 9 (MORO, 2020, p. 62).
Impedir a punição por dolo eventual vai contra os objetivos basilares da
lei e propicia que terceiro esconda-se sobre o manto de sua cegueira deliberada
— as consequências seriam desastrosas.
Mesmo que não fosse este o caso, muito antes da alteração legislativa
provocada pela lei de 2012, a teoria da cegueira deliberada, ou instruções
de avestruz (ostrich instructions), já autorizava a condenação por dolo eventual
nos crimes de lavagem de dinheiro ao passo que ampliava o conceito de autor e
partícipe, segundo ilustra SOARES (SOARES, 2019):
Consiste em instituto do direito criminal que, por meio da
ampliação do espectro conceitual de autor e partícipe de
delitos, possibilita a responsabilização criminal daqueles
que, deliberadamente, evitam o conhecimento sobre o
caráter ilícito do fato para o qual concorrem, ou acerca da
procedência ilícita de bens adquiridos ou movimentados. A
denominação da doutrina de instruções do avestruz devese ao hábito deste animal, segundo o imaginário popular,
de enfiar a cabeça na terra sempre que percebe qualquer
situação de risco ou anormalidade, com o objetivo de
esconder-se e ignorar as circunstâncias a sua volta, na
esperança de que estas não o afetem.

Destarte, a teoria equipara os casos em que há conhecimento efetivo dos
elementos objetivos do tipo penal aos casos marcados pelo “desconhecimento
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intencional ou construído”, em que o agente podendo e devendo conhecer,
opta por ignorar. Aliás, foi um dos fundamentos mais utilizados pela defesa
na lava jato.
A doutrina da cegueira deliberada foi desenvolvida no direito anglosaxão, principalmente nos Estados Unidos, na década de 70 do século XX, em
casos envolvendo tráfico de drogas, em que o acusado negava conhecimento da
droga que transportava. Um dos principais precedentes é o caso Jewell, em que
um cidadão foi contratado para deslocar um carro do México para os EUA, mas
acabou sendo capturado pela polícia, que encontrou uma expressiva quantidade
de maconha no porta-malas. Apesar de alegar que não tinha conhecimento das
substâncias que se encontravam no porta-malas, o cidadão foi processado por
tráfico de drogas e o raciocínio trazido na condenação foi o seguinte:
A justificação substantiva para a regra é que ignorância
deliberada e conhecimento positivo são igualmente
culpáveis. A justificativa textual é que, segundo o
entendimento comum, alguém ‘conhece’ fatos mesmo
quando ele está menos do que absolutamente certo
sobre eles. Agir ‘com conhecimento’, portanto, não é
necessariamente agir apenas com conhecimento positivo,
mas também agir com indiferença quanto à elevada
probabilidade da existência do fato em questão. Quando
essa indiferença está presente, o conhecimento ‘positivo’
não é exigido.82

Após a utilização por países da common law, a doutrina da cegueira
deliberada passou a ser utilizada, também, pelo Tribunal Superior Espanhol,
corte da tradição da civil law, em casos envolvendo lavagem de dinheiro,
receptação, tráfico de drogas, entre outros. Na STS 33/2005, a título de exemplo,
a cegueira deliberada foi equiparada ao dolo eventual:
La prueba de conocimiento del delito de referencia es
un dato subjetivo, lo que le convierte en un hecho que
dada su estructura interna sólo podría verificar-se -salvo improbable confesión -- por prueba indirecta, y en
este sentido la constante jurisprudencia de esta Sala ha
estimado que a tal conocimiento se puede llegar siempre
que se acredite una conexión o proximidad entre el autor y
Trecho do caso United States vs. Jewell, 1976, apud. MORO, Sérgio Fernando. Crime de lavagem
de dinheiro. Editora Saraiva, 2010. p. 64.
82
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lo que podría calificarse ‘el mundo de la droga’.
Esta doctrina se origina en la STS 755/97 de 23 de Mayo, y
se reitera en las de 356/98 de 15 de Abril, 1637/99 de 10 de
Enero de 2000, 1842/99 de 28 de Diciembre, 774/2001 de
Mayo, 18 de Diciembre de 2001, 1293/2001 de 28 de Julio,
157/2003 de 5 de Febrero, 198/2003 de 10 de Febrero,
1070/2003 de 22 de Julio, 1504/2003 de 25 de Febrero y
1595/2003 de 29 de Noviembre, entre otras, precisándose
en la jurisprudencia citada, que no se exige un dolo directo,
bastando el eventual o incluso como se hace referencia
en la sentencia de instancia, es suficiente situarse en la
posición de ignorancia deliberada. Es decir quien pudiendo
y debiendo conocer, la naturaleza del acto o colaboración
que se le pide, se mantiene en situación de no querer saber,
pero no obstante presta su colaboración, se hace acreedor a
las consecuencias penales que se deriven de su antijurídico
actuar. Es el principio de ignorancia deliberada al que se ha
referido la jurisprudencia de esta Sala, entre otras en SSTS
1637/99 de 10 de Enero de 2000, 946/2002 de 16 de Mayo,
236/2003 de 17 de Febrero, 420/2003 de 20 de Marzo,
628/2003 de 30 de Abril ó 785/2003 de 29 de Mayo.83

Conforme elucida ROLLEMBERG e CALLEGARI (2015) “a tese do
desconhecimento pode ser equiparada à assunção do risco, ou seja, o sujeito que
ignora deliberadamente a origem delitiva dos valores obtidos assume o risco de
cometer o delito de lavagem de dinheiro”, ideia similar à do dolo eventual do
ordenamento jurídico brasileiro, em que o sujeito assume o risco de produzir o
resultado, consente em sua a provação, formas diversas de expressar que aprova
o resultado alcançado, portanto, o quer (FRANCO, 1997, p. 284).
Neste prisma, a aplicação da teoria da cegueira deliberada possibilita a
condenação por dolo eventual nos crimes de lavagem de dinheiro incluindo a
ignorância, ou cegueira, no conceito: o sujeito deveria ter se informado sobre os
fatos que estavam sobre sua alçada e não o fez assumindo o risco do resultado.
A utilização da teoria ganha maior relevância em um contexto em que se
privilegia a profissionalização da lavagem:
Aquele que habitualmente se dedica à lavagem de dinheiro
de forma autônoma, o profissional da lavagem, é usualmente
Trecho da STS 33/2005 apud. MORO, Sérgio Fernando. Crime de lavagem de dinheiro. Editora
Saraiva, 2010. p. 68.
83
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indiferente à origem e natureza dos bens, direitos ou valores
envolvidos. O conhecimento pleno da origem e natureza
criminosas é até mesmo indesejável porque pode prejudicar
a alegação de desconhecimento em futura e eventual
persecução penal. O cliente, ademais, também não tem
interesse em compartilhar as informações acerca da origem
e natureza específica do provento do crime. Quanto menor
o número de pessoas cientes do ocorrido, tanto melhor. O
lavador profissional que se mostra excessivamente “curioso”
pode ou perder o cliente ou se expor a uma situação de risco
perante ele. O natural, nessas circunstâncias, é que seja
revelado ao agente da lavagem apenas o necessário para
a realização do serviço, o que usualmente não inclui mais
informações sobre a origem e natureza do objeto da lavagem
(MORO, 2010, p. 69).

Entretanto, para que a teoria seja esta aplicável, necessária consciência
deliberada em criar obstáculos a impedir o conhecimento acerca da origem
ilícita da atividade, conhece-se o perigo de assumir o risco de contribuir
para a atividade. A presença da vontade de se colocar em condição ignorante
para benefício próprio, uma cegueira deliberada com o intuito de evitar o
conhecimento dos ilícitos penais, é elemento essencial.
Isto posto, antes mesmo da alteração promovida pela lei de 2012
a jurisprudência e parcela da doutrina já entendiam pela possibilidade de
condenação por dolo eventual no crime de lavagem. A título de exemplo, o
entendimento da 11ª Vara Federal do Ceará84:
10 – Assim, como já mencionado, resta incontroverso
que ocorreu a venda de onze veículos por parte da Brilhe
Car e com a intervenção de José Charles, sendo que este
sabia que o numerário utilizado tinha origem no furto ao
Banco Central (art. 1º, V e VII, §1º, I, §2º, I e II da Lei
9.613/98), não sendo o caso dos irmãos José Elizomarte e
Francisco Dermival que, ao que tudo indica, não possuíam
tal percepção, mas certamente sabiam ser de origem ilícita.
Conclui-se, assim, como fato incontroverso, que foi o réu
JOSÉ CHARLES MACHADO DE MORAIS quem efetuou
BRASIL. Justiça Federal (11ª Vara). Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Processo nº 2005.81.00
.014586-0, Ação Penal Pública, Ministério Público Federal. Brasília: Justiça Federal,2007. Disponível
em: https://www.jfce.jus.br/consultaProcessual/resconsproc.asp. Acesso em: 6 out.2018.
84
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o pagamento de R$ 980.000,00 em notas de cinquenta reais,
referente aos onze veículos adquiridos da Brilhe Car, tendo
os réus JOSÉ ELIZOMARTE FERNANDES VIEIRA
E FRANCISCO DERMIVAL FERNANDES VIEIRA
recebido tal importância sem questionamento, nem mesmo
quando R$ 250.000,00 foi deixado por José Charles para
compras futuras (primeira conduta de lavagem de José
Charles e única dos irmãos José Elizomarte e Francisco
Dermival art. 1º, V e VII, §1º, I, §2º, I e II da Lei 9.613/98,
bem como art. 9º e 10º e seguintes da mesma lei). 311 –
Outrossim, foi José Charles quem entregou oito dos onze
veículos escolhidos e adquiridos por ele com numerário
furtado pelo Banco Central para outros integrantes da
quadrilha, bem como foi preso em flagrante quando
transportava os outros três veículos restantes, escolhidos
e adquiridos da mesma forma, sendo que, em ditos três
veículos, foram encontrados ocultados R$ 3.956.750 (três
milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e
cinquenta reais) também proveniente do furto ao Banco
Central, sendo certo, como já mencionado, que apenas
uma pessoa de extrema confiança dos demais integrantes
da organização criminosa responsável pelo furto ao Banco
Central seria encarregada de tal mister (segunda conduta
de lavagem art. 1º, incs. V e VII, § 1º, II e § 2º, I e II.
da Lei 9613/98 - independente e com desígnios próprios
com relação á primeira conduta de lavagem c/c art. 288 do
Código Penal).

Também, no julgamento da Ação Penal 501340559.2016.4.04.7000, da
3ª Vara Criminal de Curitiba, a teoria foi aplicada levando-se em consideração
precedente da Suprema Corte norte-americana85:
317. São aqui pertinentes as construções do Direito
anglo-saxão para o crime de lavagem de dinheiro em
torno da ‘cegueira deliberada’ ou ‘willful blindness’
e que é equiparável ao dolo eventual da tradição do
BRASIL. Justiça Federal (13ª Vara Federal). Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
Processo nº 501340559.2016.4.04.7000, Ação Penal Pública, Ministério Público Federal.
Brasília: Justiça Federal,2017. Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/moro-condenajoao-santana-cegueira.pdf. Acesso em: 29 abr. 2021.
85
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Direito Continental europeu. Escrevi sobre o tema em
obra dogmática (MORO, Sérgio Fernando. Crime de
lavagem de dinheiro. São Paulo, Saraiva, 2010). 318. Em
síntese, aquele que realiza condutas típicas à lavagem, de
ocultação ou dissimulação, não elide o agir doloso e a sua
responsabilidade criminal se escolhe permanecer ignorante
quando a natureza dos bens, direitos ou valores envolvidos
na transação, quando tinha condições de aprofundar o seu
conhecimento sobre os fatos. 319. A doutrina da cegueira
deliberada, apesar de constituir construção da common law,
foi assimilada pelo Supremo Tribunal Espanhol (STE), ou
seja, corte da tradição da civil law, em casos de receptação,
tráfico de drogas e lavagem, dentre outros.

Destes trechos, percebe-se que a jurisprudência faz uso da teoria da
cegueira deliberada enquadrando-a como sinônimo de dolo indireto, ou dolo
por assentimento. Entretanto, as alterações provocadas pela Lei 12.683/12 no
art 1º., autorizadoras da condenação por dolo eventual no crime de lavagem,
conjuntamente com o seu objetivo de tornar mais eficiência a persecução e
repressão penal nestes crimes, por si só, já se mostram suficientes a fundamentar
eventual condenação, não restando mais dúvidas acerca da possibilidade de
dolo eventual no crime de lavagem.
Antes mesmo da alteração da Lei 9.613/98 pela Lei 12.683/12, embora
não houvesse previsão legal expressa de dolo eventual, já se afirmava ser
possível a sua admissão, diante da previsão geral do artigo 18, I, do CP e de sua
pertinência e relevância para a eficácia da lei de lavagem de dinheiro (MORO,
2010, p. 69 - 70).
Para além, evidente a necessidade da presença de indícios suficientes e
elementos de provas que apontem para o fato de que o agente tinha condições,
informações suficientes, a respeito da situação do agente a ponto de lhe ser
possível concluir pela origem ilícita da posse do bem, direito, ou valor, mas
não se preocupou com sua origem dando prosseguimento à lavagem e a ação
criminosa em si.
Conforme esclarece MENDRONI (2020) “Não há espaço para que se
estabeleça um “jogo de suposições” do tipo “é possível acreditar que o agente
deveria supor que o dinheiro era proveniente de crime”. Não. Deve ser assim:
“É evidente, por tais e tais indícios/elementos/provas, que o agente deveria
saber que o dinheiro era proveniente de crime”.
Por arremate, considerando a corrupção histórica enraizada no Brasil,
desde a colonização, atualmente, ocupando a 72ª colocação na percepção da
corrupção, atrás de países da América Latina com grau de desenvolvimento
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econômico muito inferior, que a lavagem de dinheiro é prática essencial
a manutenção do crime organizado, bem como, os preocupantes impactos
socioeconômicos que tem, inclusive, a nível global, imprescindível a união de
esforços no combate urgente e prioritário à corrupção, preocupação, inclusive,
materializada na Meta 18 do CNJ.
Se não for admitida a responsabilização criminal a título de dolo
eventual, o impacto será bastante severo na eficácia da lei de lavagem de
dinheiro, na investigação, na prevenção e na persecução penal, principalmente
no que se refere à categoria de lavadores profissionais (MORO, 2010, p. 69-70).
CONCLUSÃO
A globalização e as novas tecnologias, acarretaram profundas mudanças
na seara criminal propiciando o surgimento de uma criminalidade sofisticada
que se perfaz de modo organizado, com hierarquia e especialização, como
é o caso do delito de lavagem de dinheiro que se desenvolve em três fases,
ocultação, dissimulação/ mascaramento e integração.
No que lhe concerne, o crime de money laundering é ferramenta
imprescindível às organizações criminosas, já que confere aparência de licitude
aos valores decorrentes da prática delitiva colocando-os no mercado financeiro. No
entanto, seus efeitos nefastos ultrapassam fronteiras causando preocupação global.
Apesar de não se tratar de fenômeno historicamente recente, sua
tipificação apenas se realizou nas décadas de 80 e 90 do século XX.
No âmbito internacional, diversas medidas têm sido adotadas para prevenção
e repressão do crime de lavagem, a Organização dos Estados das Américas instituiu
a Comissão Interamericana para Controle do Uso de Drogas, foi criado o Grupo
Egmont, em Bruxelas, e a Convenção de Viena obrigou sua criminalização.
No Brasil, a lei 9.613/98, que inaugurou o crime de lavagem, foi alterada
pela Lei 12.683/12, de terceira geração, que provocou uma série de mudanças
no intuito de tornar mais eficiente a prevenção e persecução penal do crime.
Conforme adverte MORO, em verdade, a lavagem de dinheiro
corresponde a uma alteração na política criminal que passa a ter objetivos
outros, para além dos tradicionais.
Aliás, o objetivo principal por de trás da criminalização do fenômeno
é a privação do “criminoso dos ganhos decorrentes de sua atividade, ou seja,
confiscar o produto do crime. É a consagração do velho adágio de que o “crime
não deve compensar” — mais um importante esforço empregado no combate à
criminalidade organizada.
Não obstante, em se tratando de um crime tão sofisticado, organizado,
hierarquizado e especializado, a questão probatória do elemento subjetivo
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torna-se um grande desafio, principalmente, em situações em que não há
identidade entre o autor do crime de lavagem e o do crime antecedente, uma
vez que contratado terceiro profissional para lavar o dinheiro.
Nestes casos, as alterações realizadas pela lei de 2012 autorizam
a punição do sujeito por dolo eventual, uma vez que “Tolerar o resultado,
consentir em sua provocação, estar a ele conforme, assumir o risco de produzilo não passam de formas diversas de expressar um único momento, o de aprovar
o resultado alcançado, enfim, o de querê-lo” (FRANCO et al, 1997, p. 284);
portanto, um assumir o risco de produzir o resultado.
Aliás, a introdução do núcleo utilizar no §2º do art. 1º reforça a
responsabilização por dolo indireto.
Igualmente, a expressão “que sabe serem”, retirada da redação do
artigo, impõe que o agente deveria saber da origem ilícita se a utilização ocorrer
na atividade econômica ou financeira.
Não obstante a isso, desnecessária previsão expressa do dolo eventual
na legislação, cabendo apenas interpretação por parte do operador do direito
quanto a sua inserção no núcleo do tipo.
Aliás, impedir a punição por dolo eventual vai contra os próprios
objetivos da lei, propiciando que terceiro esconda-se sobre o manto de sua
cegueira deliberada perpetuando o delito.
Inobstante, antes mesmo da alteração legislativa a teoria da cegueira
deliberada, ou instruções de avestruz (ostrich instructions), amplamente
adotadas pelos Tribunais, já possibilitava a condenação por dolo eventual nos
crimes de lavagem, incluindo a ignorância ou cegueira no elemento subjetivo,
“o sujeito que ignora deliberadamente a origem delitiva dos valores obtidos
assume o risco de cometer o delito de lavagem de dinheiro”.
Por fim, imprescindível que no caso concreto haja elementos suficientes
a corroborar a conclusão de que o agente deveria saber que o dinheiro era
proveniente de crime, em respeito ao princípio do devido processo legal.
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O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO E SUA
RELEVÂNCIA NA VALORAÇÃO DA PROVA DO CRIME
DE LAVAGEM DE DINHEIRO
THE MAGISTRATE’S FREE MOTIVATED CONVENTION AND ITS RELEVANCE IN
VALUING THE PROOF OF MONEY LAUNDERING CRIME
Vinícius Camargo Zientarski 86
RESUMO
O presente artigo tem por objetivo traçar uma análise sobre o crime de lavagem
de dinheiro e seus principais aspectos e características, delineando importante
paralelo com o sistema de apreciação das provas no processo penal, em especial
no que tange ao livre convencimento motivado do Magistrado. Neste sentido
percorre um contexto histórico que remete à um panorama dos sistemas de
valoração da prova no Direito Penal Moderno e a importante evolução legal,
dogmática e jurisprudencial para contemplar o sistema de livre convencimento
motivado do magistrado, de modo a cada vez menos, permitir o cometimento de
atos ilícitos e crimes que trazem prejuízo aos cidadãos e ao Estado. A partir desta
avaliação o artigo buscará ressaltar os aspectos relevantes sobre a criminalidade
econômica, com ênfase ao crime de lavagem e dinheiro e as dificuldades
probatórias inerentes ao tipo penal comentado, bem como a maneira como
o direito penal e processual penal moderno pressupõe a avaliação de provas
pelo Magistrado.
PALAVRAS-CHAVE: Lavagem de Dinheiro; Livre Convencimento Motivado;
Valoração da Prova.
ABSTRACT
The purpose of this article consist in proceed an analysis of the crime of money
laundering and its main aspects and characteristics, outlining an important
parallel with the system for assessing evidence in criminal proceedings,
especially with regard to the magistrate’s motivated conviction. In this sense,
it goes through a historical context that refers to a general view of the systems
of valuation of evidence in modern criminal law and the important, dogmatic
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and jurisprudential evolution to contemplate the magistrate’s motivated free
convincing system, so as to allow less and less, to allow the commission of
illicit acts and crimes that bring harm to citizens and the State. Based on this
assessment, the article will seek to highlight the relevant aspects of economic
crime, with an emphasis on the crime of money laundering and the evidentiary
difficulties inherent to the penal type way in which modern criminal and
procedural law presupposes the assessment of evidence by the judge.
KEY-WORDS: White-collar crimes; Money laundering; evaluetion of evidences
INTRODUÇÃO
A criminalidade econômica adquiriu maior notoriedade a partir do
advento de políticas liberais do pós-guerra e a intensificação das atividades
comerciais no âmbito das grandes corporações. O sentimento de cooperação e
interdependência entre os países após os resultados catastróficos da SegundaGuerra Mundial e a elevação exponencial das práticas comerciais colocaram
as empresas em patamar elevado protagonizando importante papel no contexto
econômico do século XX e XXI.
Maximizar lucros passou a ser o grande mote do desenvolvimento
econômico empresarial. Através da especialização do trabalho, divisão
hierárquica das funções no âmbito organizacional, a incessante busca pelo
lucro em curto espaço de tempo, nem sempre se mostrava compatível com
os valores éticos e morais socialmente aceitos. A lei e a própria regulação de
operações econômicas e financeiras emanam como importantes elementos de
preservação da ordem econômica e também o caráter sancionador do Direito
ganha proeminência na tentativa de coibir práticas criminosas na esfera
dos negócios. Referida tutela, enquadra-se no ramo de atuação do Direito
Penal Econômico.
Portanto, a partir da assunção de uma nova forma de organização
social empresarial calcada na tentativa de maximização de lucros a “todo
custo” é que se observou com maior frequência os tipos penais de corrupção
e lavagem de dinheiro, tipicamente chamados de white-collar crimes, no
contexto das organizações. Obviamente, violações deste caráter não passariam
despercebidas aos olhos do Estado, que tratou de incluí-las em seu contexto de
responsabilização e editar normas a fim de garantir a lisura e a punibilidade das
condutas penais ofensivas à ordem econômica.
No Brasil, este movimento ganha maior força somente após a edição
da Constituição de 1934 traduzindo, de certa forma, a ascensão de novos atores
econômicos e a já mencionada necessidade de controle/regulação das operações

DISCIPLINA MINISTRADA PELO PROF. DR. SERGIO MORO NO PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA - UNICURITIBA

por eles desempenhadas. A evolução na edição de princípios basilares da ordem
econômica continuou com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e,
também, no caso da lavagem de dinheiro, por meio de leis específicas como a
lei 9613/98 e, posteriormente as alterações promovidas pela lei 12.683/2012.
Paralelamente também o Direito Penal e Processual Penal, trilhavam
caminho no sentido de aprimorar a devida prestação jurisdicional, apreciação e
valoração das provas em consonância aos princípios e garantias constitucionais
de modo a garantir a prestação jurisdicional proporcional ao crime praticado
– coibindo assim a sensação de impunidade – sem que houvesse qualquer
violação à esfera íntima do réu.
Notadamente, em nosso país, especialmente a partir dos anos 2000 foi
possível verificar inúmeros casos de crimes relacionados a práticas de corrupção
e lavagem de ativos principalmente envolvendo agentes políticos do governo e
parceiros do setor privado. Entretanto, a despeito das investigações e do devido
processo instaurado, por ocasião, em parte da ampla possibilidade recursal –
garantida nos termos constitucionalmente – faça-se esta ressalva – e de outro
lado pela longa demora que via de regra se vislumbrava no julgamento dos
processos, predominava o “sentimento social” de impunidade, em detrimento
da lógica à qual o Direito Penal se organiza.
Nas decisões judiciais todavia, era possível vislumbrar resquícios do
sistema legal ou clássico de valoração de provas (tarifadas) cuja tendência
sinalizava à limitação da atividade do Juiz, que na prática parecia se opor à
própria disciplina constitucional prevista no artigo 93 da CF. Devemos ter em
mente que até hoje doutrinadores considerados “garantistas” todavia questionam
o poder de requerer, por exemplo, provas ex officio pelo Magistrado a despeito
da disposição presente no artigo 156 do CPP.
Neste contexto, o artigo propõe a reflexão sobre a valoração da prova a
partir da persuasão racional ou livre convencimento motivado dos Magistrados,
consoante disciplina do artigo 93 da Constituição Federal e art. 155 do Código de
Processo Penal, especialmente no contexto da criminalidade econômica marcada
pela constante inovação nos métodos de dissimulação e prática criminosa.
Com este objetivo traçado o artigo abordará incialmente o conceito do
crime de lavagem de dinheiro e sua adequação ao perfil dos crimes de colarinho
branco buscando elementos conceituais das características destes crimes
descritas por Sutherland, trazendo alguns aspectos gerais da disciplina legal
brasileira com a finalidade de adentrar às principais características do crime de
lavagem, tomando como disciplina básica os apontamentos trazidos pela tese
de doutorado de Vlamir Costa Magalhães.
Finalmente o artigo avaliará à luz das características elencadas a
importância e relevância da aplicação prática do sistema de persuasão racional na
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valoração da prova dos crimes de lavagem, sem prejuízo da análise em relação a
previsão do Código de Processo Penal e as principais garantias constitucionais
no que tange ao direito de defesa e contraditório dos réus.
1 O CRIME DE LAVAGEM DE ATIVOS NO CONTEXTO DO DIREITO
PENAL ECONÔMICO
1.1 O TIPO PENAL DE LAVAGEM DE DINHEIRO E SUA CLASSIFICAÇÃO
O crime de lavagem de ativos é uma das modalidades criminosas
classificadas no âmbito dos crimes de colarinho branco – white collar crimes –
cuja origem remete ao termo utilizado aos Estados Unidos para a conceituação dos
crimes praticados no âmbito das organizações corporativas. O termo colarinho
branco, portanto, remete aos atos criminosos praticados pelos executivos, que
em contraponto ao estigma social do criminoso comum (violento, maltrapilho,
etc.), utiliza “camisa, paletó e gravata” e tem como ambiente de criminalidade
o próprio escritório ou empresa.
Etimologicamente, costuma-se atribuir o aparecimento da
expressão Money laundering (lavagem de dinheiro, em
tradução literal) ao fato de Alphonsus Gabriel Capone,
criminoso que ficou popularmente conhecido pelas
alcunhas de Al Capone e Scarface, ter utilizado lavanderias
de roupas e lava-jatos de automóveis como fachada para
mascarar o fato de que sua evolução patrimonial estava
ligada, entre outras atividades igualmente criminosas,
à exploração ilegal da produção e comercialização de
bebidas alcoólicas durante a vigência da Lei Seca nos EUA
(1920 – 1933) (MAGALHÃES, 2018, p. 141)

Sutherland em artigo intitulado white-collar criminality, ressalta que
os barões do crime da última metade do século dezenove são os criminosos
de colarinho branco, homens de negócios e profissionais que muitas das vezes
não entram o radar da justiça: “[...] One of these neglected areas is the criminal
behavior of business and professional men, which will be analyzed in this paper.
The “robber barons” of the last half o nineteenth century were white-collar
criminals, as practically everyone now agrees” (SUTHERLAND, 1995, p. 30).
Dentre as práticas citadas pelo próprio autor e típicas desta elite criminosa estão as
fraudes em licitações, contratos, disfunções em balanços e contas de corporações,
manipulação de ações, etc., que são atividades intimamente ligadas à corrupção e
a própria ocultação dos bens e ativos oriundos deste crime anterior.
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Por este motivo ao analisar o crime de lavagem de ativos, sua disciplina
e características não se pode perder do foco o próprio perfil da criminalidade de
colarinho branco e o fato de que a prática da lavagem de ativos, via de regra,
pressupõe a prática de um crime anterior intimamente ligado à obtenção de
vantagem que, a posteriori será objeto de ocultação ou na qual buscar-se-á dar
aparência legal.
A lavagem de dinheiro, como fenômeno criminológico,
consistente na conduta do criminoso de ocultar ou
dissimular o produto do crime, é certamente bastante
antiga. Entretanto, como modalidade criminosa distinta,
com tipificação e penalização na legislação é extremamente
recente. Com efeito, a maioria das leis criminalizando
tal atividade data das décadas de 80 e 90 do século XX
(MORO, 2010, p. 15).

A complexidade atinente à prática criminosa do tipo penal de lavagem
compreende é notória diante da necessidade imposta ao agente em planejar
minuciosamente as etapas que envolvem tanto a subtração dos valores quanto
sua reinserção sob a aparência de legalidade, ocultando-se sua origem ou a
própria natureza do bem.
No Brasil costumava ser disciplinado pela lei 9.613/98 que trazia
como núcleo do tipo penal o verbo ocultar ou dissimular a natureza ou origem,
localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou
valores que fossem provenientes de crime. O tipo objetivo, portanto, consistia
no ato de dissimular ou ocultar ao passo que necessariamente eventual ocultação
ou dissimulação deveria estar relacionada à produto de crime anterior.
O caput do art. 1º da Lei n. 9.613/98 veicula a conduta
básica típica do crime de lavagem. Utiliza-se dos verbos
“ocultar” ou “dissimular” que seriam os equivalentes a
“esconder” ou de “disfarçar”. São condutas que de certa
forma se equivalem, com certas nuances., pois quem
dissimula oculta, e quem oculta também dissimular. De
todo modo, é apropriada a utilização dos dois verbos, para
tornar o tipo mais abrangente e evitar duvidas interpretativas
(MORO, 2010, p. 29).

Presente, nestes termos, a ordem cronológica para a perfectibilização
do crime de lavagem e o pressuposto da anterioridade de conduta delitiva
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a ser ocultada. A estas condutas a legislação brasileira inclusive tratou de
especificar nos incisos do artigo 1º rol que integrava os crimes anteriores à
lavagem, dentre os quais estavam o tráfico ilícito de entorpecentes, o contrabando
ou tráfico de armas, extorsão mediante sequestro, terrorismo, etc.
Ao passo que o rol conferia maior segurança jurídica na aplicação do
direito vislumbrou-se que também era limitador da aplicabilidade do tipo penal
de lavagem, fator que merecia atenção, sobretudo diante da constante inovação e
sofisticação dos meios criminosos, característica dos crimes de colarinho branco.
O “problema” teve resolução com a publicação da Lei 12.683/2012
alterando os dispositivos da antiga lei de lavagem de modo a tornar mais
eficiente a persecução penal do tipo em questão, especialmente ao revogar os
incisos contidos no parágrafo primeiro e permitir uma aplicação mais ampla
com a seguinte redação:
Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem,
localização, disposição, movimentação ou propriedade
de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou
indiretamente, de infração penal. Pena: reclusão de 3 (três)
a 10 (dez) anos, e multa. [...] §2º Incorre, ainda, na mesma
pena quem: I. utiliza, na atividade econômica ou financeira,
bens, direitos ou valores provenientes de infração penal.

Outro avanço experimentado se deu em relação à aprovação do pacote
anticrime (Lei 13.964/2019) que acrescentou um sexto parágrafo no artigo 1º
da Lei 9.613/98 no qual passou a admitir a utilização da escuta controlada e a
infiltração de agentes para a apuração dos crimes de lavagem de dinheiro. A
medida ganha especial relevância no contexto deste artigo, considerando que
constitui elemento de produção de provas que deverá ser devidamente valorada
pelo Magistrado durante a prestação jurisdicional.
Importante deixar claro que existem diferentes correntes no que diz
respeito ao bem jurídico tutelado pelo crime de lavagem de dinheiro, em que
pese a doutrina majoritária concebê-lo de maneira pluriofensiva, justamente por
tutelar diversos bens jurídicos que se estendem desde a administração da justiça,
ordem econômica constitucional e seus consectários ao sistema econômico e
financeiro, além é claro de bens jurídicos difusos, na medida que seus efeitos
são suportados também pela coletividade.
Este dinamismo é característica do tipo penal em comento até em razão
da própria amplitude de crimes anteriores que a prática pode atrair.
De maneira recorrente as leis que buscam coibir a prática do crime de
lavagem de dinheiro se debruçam sobre a perspectiva de sinalizar aos criminosos
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que a prática do crime e sua tentativa de dissimulação através da lavagem não
são artifícios que compensam sob o ponto de vista jurídico e econômico. Esta
tese reforça a necessidade que cada vez mais sejam disseminadas condutas
e investigações que visem confiscar os produtos obtidos a partir do crime de
lavagem, evitando que o agente possa usufruir daqueles bens cuja origem
remetem à atividade criminosa.
Deste modo, uma vez traçado uma breve evolução do tipo penal
e seu conceito, adentra-se na celeuma de análise dos principais elementos
caracterizadores do crime de lavagem que tornam custoso seu reconhecimento
e a produção de provas sobre o ilícito, servindo de base para adentrarmos à
discussão principal acerca do livre convencimento motivado dos Magistrados.
1.2 CARACTERÍSTICAS DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO E PRINCIPAIS
REFLEXOS SOCIAIS
A lavagem de dinheiro enquanto crime que tem por fundamento
dar a aparência legal aos objetos, valores, direitos obtidos a partir de prática
criminosa antecedente, está intimamente ligada à perspicácia do agente em
dissimular sob um aspecto meramente formal infração penal, cuja intenção, ab
initio representa um dolus malus. Mais do que simplesmente ocultar também
figura como característica do crime a reinserção do proveito obtido no mercado,
acima de quaisquer suspeitas, fato que pode ser feito de inúmeras formas e sob
inúmeras roupagens.
In contrast with the power of the White-collar criminals is
the weakness of their victims. Consumers, investitors, and
stockholders are unorganized, lack technical knowledge,
and cannot protect themselves. [...] Many of the crimes of
the lower class, on the other hand, are committed against
persons of wealth and power in the form of burglary and
robbery. Because of this difference in the comparative
power of the victimns, the White-collar criminals enjoy
relative immunity (SUTHERLAND, 1995, p. 36).

No trecho acima, Sutherland faz uma análise que ressalta o contraste
entre os agentes e as vítimas dos crimes de colarinho branco. Se por um
lado na prática de crimes que envolvem corrupção e lavagem os agentes são
altamente qualificados e suas vítimas pertencem à classe sociais mais baixas
e hipossuficientes sob o ponto de vista técnico e informacional, nos crimes
comuns se vislumbra a inversão destes fatores, ou seja, os crimes que via
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de regra são de “violência” são praticados por agentes pouco qualificados contra
àqueles de classe social mais alta. Na reflexão do autor, esta diferença ajuda a
explicar o porquê da relativa imunidade dos agentes dos crimes de colarinho.
O autor Vlamir Costa Magalhães ao abordar as características do crime e
suas consequências estabeleceu quatro elementos marcantes que costumam estar
presentes nos atos de “delinquência econômico-empresarial” os quais cita-se:
A título de sistematização, pode-se indicar que as
principais características da delinquência de colarinho
branco em sua roupagem identificada com a delinquência
econômico-empresarial são as seguintes: 1) a
intangibilidade inicial dos comportamentos delituosos; 2)
a substituição da violência pela tecnologia; (3) a dispersão
da vitimização, da ofensividade e de seus consectários e
(4) a dificultosas individualização da responsabilidade no
contexto da complexa organização corporativa moderna
(MAGALHÃES, 2018, p. 83).

.
A intangibilidade dos comportamentos delituosos segundo o autor,
costuma se referir ao fato de que, ao contrário dos crimes comuns, esta
modalidade criminosa não ocorre ao olhar do público e da grande massa, mas
dentro de ambientes corporativos isolados em que não há acesso da população
em geral. A intangibilidade, portanto, se refere ao aspecto oculto, imperceptível
perante as multidões e que está intimamente ligada à forma não violenta pela
qual os crimes são praticados.
As consequências financeiras destas modalidades criminais são inúmeras
vezes maiores aos custos dos crimes “comuns” que saltam ao imaginário
popular. O trecho destacado faz referência ao fato de o montante arrecadado
com furtos e arrombamentos de uma cadeia de “mercearias” representaria cerca
de seis vezes menos ao desviado por um funcionário da mesma rede, fato que
denuncia a intensidade dos prejuízos econômicos causados pelos crimes de
colarinho-branco, que se mostram muito mais severos.
The financial cost of white-collar crime is problably
several times as great as the financial cost of all the crimes
which are customarily regarded as the “crime problem”.
An officer of a chain grocery store is one year embezzled
$600,000, whitch was six times as much as the anual losses
from five hundred burglaries and robberies of the stores in
that chain (SUTHERLAND, 1995, p. 32).
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Diametralmente diferente do roubo ou do homicídio, tipos penais
clássicos que requerem o uso da violência o crime de lavagem de dinheiro
pode ser realizado com apenas um “clique” no computador, de dentro de um
escritório, que autoriza transferências bancárias – conduta que se reveste de
forma lícita, acima de qualquer suspeita. Daí porque a tecnologia, nos termos
postos por Vlamir, substitui o “alarde da força bruta” (MAGALHÃES, 2018, p.
84) e tende a causar prejuízos econômicos significativamente maiores àqueles
“crimes tradicionais”.
Não se deve olvidar que os crimes econômicos, via de regra são
praticados por profissionais altamente especializados em suas áreas de atuação,
cujo agir diligente é premeditado para a finalidade de ocultar rastros e indícios.
Os agentes neste sentido têm o tempo e a tecnologia necessária para arquitetar
e estruturar as operações contrastando ímpeto e violência tradicionalmente
utilizados pela “criminalidade comum”.
A terceira característica apontada tem por objetivo ressaltar que o crime
de lavagem de dinheiro sinaliza consequências não somente ao Estado, mas aos
interesses difusos da população e sobre este ponto de vista é que a tutela punitiva
estatal revela sua importância no intuito de coibir as práticas de corrupção e
lavagem de dinheiro, justamente porque na maioria das vezes os prejuízos ao
sistema econômico, sistema financeiro são sentidos de maneira indireta pelo
cidadão e este sequer toma conhecimento de suas causas ou origens. Tomandose como exemplo, a transferência de ativos ao exterior sem a devida declaração
e retenção da parcela ao fisco, tende a influenciar nos números de arrecadação do
Estado e por conseguinte na política fiscal adotada, fazendo o cidadão comum,
“da ponta”, sentir os reajustes pela corrupção e ausência de punibilidade da
conduta delitiva.
No Estado contemporâneo, o crime fiscal não é uma
atividade exclusivamente típica de white-collar crime,
sobretudo, porque a carga tributária recai sobre todos os
cidadãos. A política criminal de tratamento das infrações
fiscais não pode deixar de lado, o amplo rol de agentes que
fogem ao fisco, sobre as mais diversas razões, para orientar
suas atividades por um único perfil de criminoso, sob pena
de tratar profissionais liberais, pequenos comerciantes e
trabalhador como privilegiados por um alto estatuto social
(RUIVO, 2006, p. 1214).

Na mesma esteira Sutherland reconhece o fato de que as perdas
financeiras decorrentes da modalidade criminosa são menos importantes do
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que o dano causado às próprias relações sociais, levando em consideração o
fato de que criam desconfiança e diminuem o nível moral das relações sociais,
produzindo, por conseguinte, desorganização social em larga escala
The financial loss from White-collar crime, great as it
is, is less importante than the damage to social relations.
White-collar crimes violate trust and therefore create
distrust, which lowers social morale and produces social
disorganization on a large scale. Other crimes produce
relatively little effect on social institutions or social
organization (SUTHERLAND, 1995, p. 33).

Os crimes comuns, na visão do autor, tendem a afetar menos a confiança
nas organizações, instituições e até mesmo na organização das relações sociais
se comparados aos crimes como corrupção e lavagem. É possível depreender,
portanto, que os crimes de colarinho branco tendem a disseminar a sensação
de insegurança sistêmica no âmbito das relações sociais de forma a ampliar
e “democratizar” seus efeitos nocivos para além das relações privadas que
envolvem o crime em si, na medida que enquanto os “lucros” produtos da
conduta criminosa são individualizados, as consequências negativas são
compartilhadas socialmente.
O grande problema gerado reside na tendência à perpetuação das
condutas em vários níveis da cadeia social uma vez que no topo é gerado
um desequilíbrio de maneira artificial produto do crime e da ocultação que
na maioria das vezes implicam no fomento a práticas corruptas nos níveis
inferiores em menor escala.
Até em virtude disso, tem se mostrado tarefa extremamente penosa
individualizar a responsabilidade pelo cometimento destes crimes, em razão
do complexo emaranhado de operações necessárias a que se aparente como
lícita a conduta delitiva (MAGALHÃES, 2018, p. 87). Assim, quanto maior
a complexidade organizacional, normalmente maior tende a ser o número de
agentes da cadeia corporativa envolvidos.
Neste ponto é importante que se tenha em mente a proximidade da
prática dos crimes de lavagem com o ambiente corporativo - a empresa – que tem
como fator marcante a complexidade dos fatores produtivos e sua organização
mediante divisões funcionais.
Na empresa estão desde os estagiários executores de tarefas menos
complexas até os membros do conselho diretor, os quais via de regra,
emitem ordem à subordinados. Logo a própria característica da empresa é a
de subordinação hierárquica o que pode levar à inevitável conclusão de que
202

DISCIPLINA MINISTRADA PELO PROF. DR. SERGIO MORO NO PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA - UNICURITIBA

o agente que, de fato tenha realizado a operação, não seja seu mentor ou
tampouco tenha a ciência do crime que estava realizando.
White-collar criminals,in business is expressed most
frequently in the form of misrepresentation in financial
statements of corporations, manipulation in the stock
Exchange, comercial bribery, bribery of public officials
directly or indirectly in order to secure favorable contracts and
legislation, misrepresentation in advertising and salesmanship,
emblezzlement and misapplication of funds, short weights
and measures and misgrading of commodities, tax frauds,
misapplication of funds in receiverships and bankruptcies.
These are what Al Capone called “the legitimate rackets”.
These and many others are found in abundance in the business
world (SUTHERLAND, 1995, p. 31).

A posição de Sutherland lista uma série de condutas e ações no âmbito
corporativo que retratam o panorama da prática de crimes de colarinho branco
como por exemplo manipulação de ações, subornos, subornos de agentes
públicos, favorecimento em contratos, licitações e leis, fraudes fiscais, falências
entre outros que sinalizam para a abundância de práticas que “aparentemente
legais” do ambiente corporativo mas que se encontram mimetizadas de modo a
dissimular o real sentido e motivação das operações realizadas.
1.3 A DIFICULDADE PROBATÓRIA INERENTE ÀS CARACTERÍSTICAS DO CRIME
DE LAVAGEM DE DINHEIRO
A dificuldade probatória em relação ao crime de lavagem é fato que
está intimamente ligado a três de suas principais características mencionadas
no item anterior: (i) seu caráter dinâmico; (iii) o alto grau de especialidade dos
agentes e; (iii) a sofisticação dos meios empregados para a prática do crime.
Em nenhuma outra área do universo criminal, a mudança
é tão constante quanto no campo dos crimes econômicos.
Portanto, é fadada ao fracasso toda e qualquer política
criminal que se mostre estagnada. Os agentes que se
dedicam a esse ramo delitivo não ficam parados a espera
dos movimentos das autoridades investigadores e do
Estado e, ao contrário estão em constante processo de
adaptação às mudanças na prevenção e repressão a seus
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empreendimentos criminosos (MAGALHÃES, 2018,
p. 69 - 70).

O mimetismo é o termo utilizado na biologia para caracterizar o animal
que tem a capacidade de se camuflar e passar despercebido perante os demais.
Nas palavras do autor, “chama-se de mimético a tudo aquilo que imita a forma,
o comportamento ou o modo de ser de algo”. (MAGALHÃES, 2018, p. 70). O
criminoso que pratica a lavagem é aquele que está em constante atualização de
suas práticas com a finalidade de burlar a lei e dela se esquivar, utilizando-se
de métodos altamente especializados e tecnológicos para a ocultação. Os meios
empregados são dinâmicos e sofisticados a fim de evitar sua identificação e a
consequente punição dos agentes.
O elevado grau de sofisticação e requintamento
metodológico com que os delitos são cometidos é outra
marca relevante do Direito Penal Econômico. Os criminosos
desse ramo são dotados de apurado conhecimento técnico
e expertise nos trâmites do mercado econômico-financeiro
ou se vale de assessoramento de terceiros (pessoas físicas
ou jurídicas) que detenham o referido know-how. A esse
perfil, deve-se acrescentar a alta especialização técnico
profissional das manobras ilegais, que se encontram
distribuídas em molde logístico similares ao que ocorre
com a divisão de funções em corporações empresariais
(MAGALHÃES, 2018, p. 71)

Estes elementos que sustentam as operações de lavagem de dinheiro e
tentativa de ocultação de valores, bens ou direitos oriundos de crimes anteriores
tornam extremamente custosa a produção da prova condenatória em relação
ao tipo penal, sobremaneira porque há grande tendência de terceirização das
responsabilidades pela prática criminosa e, porque em certa medida é exigível a
própria “inferência” do estado do agente, não como meio arbitrário à justificar
eventual condenação ou absolvição, mas porque somente mediante a reunião
de elementos que compõe o cenário da prática criminosa é que haverá a
possibilidade de garantir tutela mais próxima à garantia da verdade real – seja
para a condenação seja para absolvição.
É neste contexto em que merece ser abordada a convergência da doutrina
moderna acerca da interpretação e valoração da prova no processo penal,
em especial no que tange ao livre convencimento motivado do Magistrado,
formalizado no Código de Processo Penal pelas disposições do artigo 155 e,
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a substituição dos padrões baseados nas provas tarifadas que, todavia, traz
seus resquícios sob a equivocada assunção de “garantias” aos réus, quando na
realidade, sua utilização e aplicabilidade já se encontra superada pelos próprios
dispositivos do CPP tutelados também pela Constituição.
Art. 93. [...] IX. todos os julgamentos dos órgãos do
Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas
as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar
a presença, em determinados atos, às próprias partes e a
seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais
a preservação do direito à intimidade do interessado no
sigilo não prejudique o interesse público à informação.

É preciso deixar claro que não se trata de inovação, ou busca por novos
artifícios que permitam a condenação no âmbito do direito penal, senão o
mero exercício da lei processual penal em conformidade com seus princípios,
assegurando-se todas as garantias constitucionais ao réu, apresentando
todas as modalidades de prova que dispuser para instruir o convencimento
do Magistrado.
O aspecto dinâmico da criminalidade moderna, na qual se inclui o crime
de lavagem de dinheiro aqui analisado, demanda da prestação jurisdicional e
da própria organização da justiça posturas que estabeleçam verdadeiras frentes
de combate à impunidade e ao crime organizado sem que para tal se afaste
da legalidade e preservação das garantias da ampla defesa e do contraditório.
Entretanto, o papel judicante e sua possibilidade de valorar a prova e motivar
seu convencimento, em oposição ao sistema legal de provas tarifadas, representa
um dos aspectos fundamentais à preservação dos interesses violados a partir de
condutas criminosas que, mimetizam-se com o véu da legalidade formal, sem,
entretanto, deixar de surtir efeitos nocivos à sociedade.
Logo, uma vez pontuadas as principais características dos crimes de
colarinho branco, o qual lançamos destaque ao crime de lavagem de ativos, faz-se
imprescindível analisar as premissas que autorizam a valoração da prova pelo juiz
para a persecução da verdade real e apreciação justa e motivada das ações penais.
2 VALORAÇÃO DA PROVA E A GARANTIA DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES DOS
MAGISTRADOS
A prova no Processo Penal destina-se ao Juiz e a seu convencimento
sobre a possível absolvição ou condenação do réu. A própria etimologia do
termo prova remete à verificação, inspeção ou confirmação.
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O termo prova origina-se do latim – probatio – que
significa ensaio, verificação, inspeção, exame, argumento,
razão, aprovação ou confirmação. Dele deriva o ver provar
– probare – significando ensaiar, verificar, examinar,
reconhecer por experiência, aprovar, estar satisfeito com
algo, persuadir alguém a alguma coisa ou demonstrar
(NUCCI, 2017, p. 397).

Por esta via, a atividade jurisdicional no âmbito penal tem como
elementos norteadores a imparcialidade, isonomia, o respeito às garantias
e normas constitucionais, voltando sua finalidade à efetividade da prestação
judicante a partir da constante busca da verdade real, em contraposição à mera
verdade formal. Ao Magistrado, neste intuito, é permitido a livre valoração
da prova para motivar seu convencimento e ainda, em casos excepcionais, a
própria produção ex officio de provas que julgar pertinente ao embasamento de
sua decisão condenatória ou absolutória.
Por força dos artigos 155 e 156, o Código de Processo Penal autoriza,
em consonância ao disposto no Artigo 93, IX da Constituição Federal referidas
práticas, que de modo algum podem ser confundidas com o exercício arbitrário
das prerrogativas jurisdicionais e menos ainda, violação às garantias dos réus. Isto
porque, o próprio Código traça limites a esta atuação e valoração, estabelecendo
a necessidade de que as eventuais provas sejam produzidas na fase acusatória, em
que, sobremaneira, submetem-se ao contraditório e à ampla defesa.
Nesta esteira, a tarefa de pacificação social em relação aos crimes de
colarinho branco reflete a justa persecução penal com vistas a evitar, por um
lado, condenações arbitrárias que ofende aos direitos individuais dos réus e,
por outro, a impunidade de agentes criminosos que lesam a ordem econômica
constitucional e bens jurídicos difusos. Para isso cabe ao Juiz aplicar critérios
lógicos na fundamentação de suas decisões permitindo a clara assunção dos
termos que motivaram sua convicção.
A tarefa de pacificação social exercida pelo magistrado
não pode prescindir da análise da prova colhida nos
autos. Esta apreciação dos fatos deve, então, estar pautada
em critérios lógicos e capazes de conduzir a prestação
jurisdicional à satisfação daqueles que elegeram o Estado
com o ente pacificador dos conflitos sociais, evitando-se
arbitrariedades e extrema discricionariedade por parte
dos agentes estatais designados para o exercício da nobre
função da judicatura (VIEIRA, p. 371 – 372).
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No mister de NUCCI (2017, p. 398 - 399), são essencialmente três os
sistemas de valoração que podem ser vislumbrados no Direito Brasileiro, aos
quais afirma a predominância do livre convencimento motivado:
São basicamente três sistemas: a) livre convicção: é o
método concernente à valoração livre ou à íntima convicção
do magistrado, significando não haver necessidade de
motivação para suas decisões. É o sistema que prevalece
no Tribunal do Júri, visto que os jurados não motivam seu
voto; b) prova legal: é o método ligado à valoração taxada
ou tarifada da prova, significando o preestabelecimento
de um determinado valor para cada prova produzida no
processo, fazendo com que o juiz fique adstrito ao critério
fixado pelo legislador, bem como restringido na sua
atividade de julgar[ [...] Persuasão racional é o método
misto, também chamado de convencimento racional,
livre convencimento motivado, apreciação fundamentada
ou prova fundamentada. Trata-se do sistema adotado,
majoritariamente, pelo processo penal brasileiro, que
encontra, inclusive fundamento na Constituição Federal
(art. 93, IX), significando a permissão dada ao juiz para
decidir a causa de acordo com seu livre convencimento,
devendo, no entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos,
buscando persuadir as partes e a comunidade em abstrato.

Esses sistemas, obviamente refletem modalidades de valoração de prova
fruto de evolução histórica e diretamente ligados à organização social, os crimes
cometidos em cada época, bem como os valores e bens jurídicos tutelados. Sob
um ponto de vista sociológico o sistema adequado para a valoração da prova
tende a ser aquele que reflita a melhor possibilidade de tutela aos bens jurídicos
consagrados pela organização social.
Obviamente, no atual sistema democrático de direito, não se pode
vislumbrar qualquer sistema de valoração que se afaste do legalmente previsto,
para que se garanta a possibilidade de defesa ampla e julgamento justo com a
devida motivação.
Pode-se dizer que a fundamentação das decisões
objetiva alguns pontos. Primeiramente, presta-se a evitar
arbitrariedades por parte do julgador, que deverá sempre
trazer fundamentos jurídicos à conclusão a que chegou.
Além disso, pode-se dizer que a fundamentação se presta
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a autorizar o controle das decisões por órgão recursal, como
há mencionado anteriormente (ALVIM, 2017, p. 350).

Partindo desse entendimento é que no sistema de avaliação de prova
consagrado pelo Código de Processo Penal Brasileiro vigora a livre valoração
da prova pelo juiz, colhida em procedimento que garante o contraditório e
ampla defesa do réu, para que após seja ao Magistrado permitido fundamentar
seu convencimento demonstrando de maneira detalhada e fundamentada as
razões e elementos que motivaram sua decisão.
Parafraseando Alvim, “apresentando-se os fundamentos da decisão,
permite-se que a parte insatisfeita tenha condições de buscar sua reforma, o que é,
aliás, essencial à efetivação do princípio (implícito) do duplo grau de jurisdição”
(ALVIM, 2017, p. 350). Logra-se, a partir do dever de motivação das decisões,
a fundamentação necessária a que se garanta inclusive, sob a ótica racional, a
revisão dos fundamentos que ensejaram a condenação ou absolvição trazendo
clareza e certeza das garantias legais nos processos ou até mesmo proporcionando
a legítima oportunidade de que se demonstre a impropriedade da decisão proferida.
A garantia de convencimento motivado, através da fundamentação
racional e precisa dos elementos probatórios produzidos durante a fase acusatória,
tem se mostrado de suma importância ao combate da criminalidade de colarinho
branco, sobretudo porque os meios empregados para a ocultação da prática
criminosa e dos produtos da conduta ilícita via de regra, inviabilizam a persecução
da verdade real justamente por sua característica de aparência legal.
É preciso ter em mente que a lavagem, pelo grau de complexidade e
especialização inerente à dissimulação, não faz parte das condutas em que se
comete o crime por mero impulso, mas que passa por planejamento (placement),
a realização de operações em camadas (layering) até a efetiva integração, onde
há o retorno do bem ou montante ao beneficiário do processo de lavagem sob a
“roupagem” lícita (MAGALHÃES, p. 172).
3 O SISTEMA DE LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 155 DO CPP)
A partir do estabelecido no artigo 155 do Código de Processo Penal
é possível depreender a aplicabilidade do sistema do livre convencimento
motivado, ou a chamada persuasão racional, como critério a ser seguido pelo
Magistrado na valoração da prova e consequente ato de proferir decisões.
O artigo, in verbis, aponta o critério a ser utilizado pelo juiz, conforme segue:
Art. 155. O Juiz formará sua convicção pela livre apreciação
da prova produzida em contraditório judicial, não podendo
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fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, ressalvadas as
provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Verifica-se o cuidado para que a apreciação da prova através da persuasão
racional seja pautada em consonância à garantia constitucional do contraditório
processual, permitindo a sua produção válida mediante procedimento acusatório
em que esteja presente a ampla defesa. O julgador, portanto, apesar de poder
valorar de acordo com seu livre convencimento a prova, está sempre permeado
por balizas constitucionais que evitam excessos ou arbitrariedades.
Pode-se dizer que a fundamentação das decisões
objetiva alguns pontos. Primeiramente, presta-se a evitar
arbitrariedades por parte do julgador, que deverá sempre
trazer fundamentos jurídicos à conclusão a que chegou. [...]
Além disso, pode-se dizer que a fundamentação se presta
a autorizar o controle das decisões por órgão recursal,
como há mencionado anteriormente. Apresentando-se os
fundamentos da decisão, permite-se que a parte insatisfeita
tenha condições de buscar sua reforma, o que é, aliás,
essencial à efetivação do princípio (implícito) do duplo
grau de jurisdição (ALVIM, 2017, p. 351).

Em vista disso o artigo traz a vedação na fundamentação baseada
exclusivamente em provas obtidas a partir dos procedimentos inquisitivos.
Isso não significa, entretanto, que seu valor seja desprezado, uma vez que a
investigação policial tem razão de ser e busca aclarar materialidade e autoria,
mas que estas provas obtidas devem, em sentido mínimo, ser confirmadas por
elementos processuais, extraindo-se daí a imperatividade da realização da devida
instrução processual em que as garantias constitucionais são resguardadas.
O valor da prova inquisitorial, portanto não deve ser desprezado,
mas ficará sujeito a maior ou menor valor, a crivo do Magistrado e seus
elementos de fundamentação, à confirmação, que deverá ser realizada à luz dos
princípios constitucionais.
O magistrado não pode fazer a sua opinião pessoal ou
vivência acerca de algo integrar o conjunto probatório,
tornando-se, pois, prova. O Juiz extrai sua convicção
das provas produzidas legalmente no processo, mas não
presta depoimento pessoal, nem expõe suas ideias como se
fossem fatos incontroversos (NUCCI, xxx, p. 400).
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A própria assunção e incorporação do sistema de livre convencimento
motivado como garantia à fundamentação das decisões dos Magistrados serve
como base para sustentar a mera faculdade do Juiz em determinar a produção de
provas ex officio, em situações excepcionais, haja vista que a regra processual
é a de que a prova incumbe a quem fizer a alegação. Deve-se ter em mente que
“a finalidade da prova é o convencimento do juiz (NUCCI, 2017, p. 409)”, que
guarda relação com a própria necessidade de fundamentar suas decisões, seja
para a absolvição seja para a condenação.
[...] objetivamente, o ônus da prova diz respeito ao juiz,
na formação do seu convencimento para decidir o feito,
buscando atingir a certeza da materialidade e da autoria,
de acordo com as provas produzidas. Caso permaneça
em dúvida, o caminho, segundo a lei processual penal e
as garantias constitucionais do processo, é a absolvição
(NUCCI, 2017, p. 412).

Pode-se assumir desta maneira que o livre convencimento não flerta com
o arbítrio, mas ao contrário, a valoração pelos Magistrados é realizada mediante
as balizas dos demais dispositivos presentes na Lei Penal e especialmente
pela Constituição, o que não necessariamente importa em sua limitação no
poder de julgar.
Por outra via, garantir-se a possibilidade de valoração condicionada
à devida motivação tende a produzir julgamentos mais justos e reduzir a
sensação de impunidade aos crimes de colarinho branco, delitos de inteligência
cuja prática se pode depreender, via de regra, a partir da reunião de provas
que isoladamente pareceriam insignificantes, mas que sob um mesmo plano
elucidam o iter criminoso. É possível, portanto, identificar no sistema de livre
convencimento motivado a realização em si, dos pressupostos processuais que
garantem o julgamento justo capaz outorgar pacificação social.
CONCLUSÃO
A delinquência econômica, na qual se vislumbra o crime de lavagem de
ativos, possui traços marcantes que a diferenciam dos crimes comuns violentos.
O emprego de meios altamente tecnológicos, a estruturação de operações, o
“dinamismo mimético” com vistas a aparentar o aspecto legal a condutas ilícitas
e, principalmente a especialidade dos agentes que planejam, meticulosamente,
a prática criminosa; são alguns de seus elementos característicos que dificultam
sobremaneira sua identificação e processamento do tipo penal.
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Uma vez identificada a conduta que se amolda ao tipo e materialização
da denúncia pelo titular da ação penal, os fatos passam a ser objeto de prova,
respeitadas as particularidades do sistema acusatório e observadas as premissas
que garantem o amplo direito de defesa, o tratamento isonômico (paridade
de armas) e igualmente a possibilidade de que se estabeleça o contraditório
processual, em atenção ao devido processo legal.
Portanto garantidas todas as premissas constitucionais aos réus importa
ao julgador, sob à luz do disposto no art. 93, IX da CF e 155 do Código de
Processo Penal, atribuir valor às provas colhidas no curso da instrução, de
modo a proferir julgamento que, independente da natureza (condenatório
ou absolutório) traga consigo a motivação e a fundamentação necessária ao
completo entendimento dos elementos que o fizeram chegar ao veredicto e
mais, até mesmo permitir a submissão destes argumentos à eventual reforma,
operacionalizando-se o duplo grau de jurisdição.
Ao procedimento de valoração da prova, predominante no processo
penal brasileiro, sobretudo em razão do dispositivo constitucional mencionado,
dá-se o nome de livre convencimento motivado ou persuasão racional. Este
diferencia-se por exemplo, do sistema de prova legal ou tarifadas – limitadora
da valoração da prova processual pelo Magistrado na medida que tem o valor
probatório já se encontra, aprioristicamente pré-determinado pelo legislador.
Nesta celeuma em que de um lado se evidencia a expansão das práticas
criminosas especializadas na ocultação e dissimulação de condutas ilícitas a
fundamentação baseada no livre convencimento motivado do Magistrado, tem
se mostrado ferramenta eficaz na subversão da ordem lógica de impunidade,
garantindo maior efetividade da tutela jurisdicional do Estado na repressão
desta modalidade criminosa.
Atente-se, entretanto, que não se trata de ferramenta cuja finalidade
é condenar a qualquer custo ou contra legem, mas mecanismo que, sem
violar qualquer garantia do réu, vincula a decisão do Magistrado à necessária
fundamentação e íntima conexão aos elementos de prova existentes.
Isto porque permite, a partir da avaliação probatória realizada pelo
juiz, inclusive garantindo a este a produção de provas ex officio em situações
excepcionais, maior proximidade ao princípio da verdade real, que para além
de um “mito” (LOPES JR., 2016, p. 386), constitui o verdadeiro objetivo
processual com vistas a reparar os desequilíbrios que a pratica da criminalidade
econômica tente a impor à coletividade e ao Estado.
A mensagem a ser posta é que o aparato judicial responsável por fazer
cumprir a lei manifesta-se de maneira firme e pujante na busca da redução das
injustiças e desigualdades, especialmente àquelas provenientes dos crimes
de lavagem de dinheiro, que trazem vastas consequências sociais e causam
desequilíbrios cuja compensação tende a ser imposta à população como um todo.
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A apreciação das provas deve ser feita de maneira imparcial, justa,
nos termos da lei e proporcionando todas as garantias constitucionais aos réus
acusados, entretanto não deve ser confundida a um sistema de apreciação que
refuta elementos essenciais à motivação racional das decisões e que tampouco
se intimida diante dos artifícios utilizados para a prática criminosa.
O livre convencimento estabelece diálogo franco de modo a contemplar
a completude dos elementos probatórios produzidos e a interação entre estes e
a moldura fática da ação penal. Logo não constitui prática subjetiva, visto que
orientada pela necessária fundamentação dos elementos de prova e também
passível de revisão/reforma em duplo grau de jurisdição, mas reflete a garantia
também a sociedade de um direito penal efetivo.
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A EFICÁCIA DO ACORDO DE LENIÊNCIA NA OPERAÇÃO LAVA JATO
E SUA INFLUÊNCIA NA CULTURA DA EMPRESA CONTEMPORÂNEA
THE EFFECTIVENESS OF THE LENIENCE AGREEMENT IN THE LAVA JATO
OPERATION AND ITS INFLUENCE ON THE CULTURE OF
THE CONTEMPORARY COMPANY
Fábio de Lima Artner Gonçalves87
RESUMO
Trata o presente estudo do instituto do acordo de leniência criado com a Lei nº
12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção. Essa lei foi instrumento para
viabilizar a prática de medidas responsáveis e éticas nas empresas, servindo
como forma de incentivo de um acordo de concordância, de colaboração
entre os interessados, que ao firmarem a avença apresentam-se dispostos a
consecução de fins comuns, protegendo e preservando de outra forma os seus
próprios interesses. No presente trabalho serão apresentados os efeitos positivos
alcançados por este instrumento que visa proteger a administração pública,
bem como, proteger os próprios interesses da empresa através da redução de
multas e penalidades que seriam aplicadas tanto no processo administrativo,
quanto no processo judicial. Dessa forma, o acordo de leniência está voltado
exclusivamente para a pessoa jurídica, enquanto a colaboração premiada visa à
contribuição da pessoa física.
PALAVRAS-CHAVE: Lei, ética; Empresa; Acordo de leniência.
ABSTRACT
This article is the study of the institute’s study of the leniency agreement
created with Law No. 12,846/2013, known as anti-corruption law. This law
was an instrument to enable the practice of responsible and ethical measures in
companies, serving as a way for the preservation of an agreement of agreement,
collaboration between interested parties, who, in establishing the agreement,
are willing to achieve common purposes, protecting and preserving their own
interests from another part. In the present work, the positive effects achieved by
Aluno Especial do Mestrado em Direito Empresarial e Cidadania pela Faculdade de Direito do
Centro Universitário Curitiba (Unicuritiba). Pós-graduado em Direito do Trabalho pela Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PUCPR) em 2009. Graduado pela Faculdade de Direito de
Curitiba (UNICURITIBA) em 2008.
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this instrument aimed at protecting public administration will be studied, as well
as to protect the company’s own interests by reducing fines and penalties that
would be applied both in the administrative process and in the judicial process.
Thus, the leniency agreement is aimed exclusively at the legal entity, while the
award-winning collaboration aims at the contribution of the individual.
KEYWORDS: Law; Ethics; Company; Leniency agreement.
INTRODUÇÃO
O estudo em questão tem por objetivo a análise do Acordo de
Leniência, descrito pela Lei 12.848 de 2013, bem como, no decreto 8.420/2015.
Desde o início da operação conhecida como Lava Jato, além de outras ações
anticorrupção realizadas no Brasil em períodos diferentes, tais como, a Operação
Castelo de Areia e o Mensalão, observou-se uma ligação estreita entre a gestão
da administração pública de parte dos Poderes Legislativo e Executivo com as
empresas privadas. A utilização do instituto do acordo de leniência e da própria
colaboração premiada, por serem relativamente novas formas de investigação,
que possibilitaram a amplitude das investigações da pessoa jurídica, tem gerado
alguns questionamentos e controvérsias.
A criação da lei anticorrupção também procurou se adequar aos
acordos internacionais de transparência e boa gestão da coisa pública, além de
ser um tipo de resposta ao clamor popular que ocorreu no Brasil, no período
das ações relacionadas ao mensalão, que demostraram já naquele momento
o envolvimento de autoridades públicas do Poder Legislativo, bem como,
administradores públicos ligados a empresas estatais, sociedades de economia
mista, além de outros atores governamentais.
Porém, somente após quase dois anos da publicação da lei surgiu o
Decreto 8.420 de 2015, responsável, dentre outras coisas, por esclarecer sobre
o instituto do compliance (programa de integridade) e do Acordo de Leniência.
Neste contexto, resta saber se o instituto goza de constitucionalidade e
legitimidade perante o ordenamento jurídico Brasileiro, uma das problemáticas
que aqui se buscam investigar. Desse modo, se percebe que o instrumento
requer uma análise detalhada sobre seus contornos e o aperfeiçoamento de
seus procedimentos.
Assim, este breve estudo, atento aos acontecimentos mais recentes no
país, visa responder o problema levantado. Para tanto, estuda-se o instituto
desde o seu nascimento, passando por sua previsão legal no ordenamento
pátrio, para mais à frente, verificar sua aplicabilidade em relação as empresas
colaboradoras, demonstrar sua efetividade e porventura apresentar, se for o
caso, suas controvérsias.
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1 CONCEITO
A palavra leniência tem origem no latim, vem de lenitate que significa
mansidão ou brandura. O acordo de leniência em sua essência aproxima-se,
de certa forma, da delação premiada da esfera penal. Por isso, alguns autores
consideram-no como espécie desta, visto que ambos possuem o mesmo escopo,
qual seja; garantir a efetividade das investigações, através da colaboração e
consensualidade. Nesse ínterim, esclarece primeiro o que é delação premiada.
A esse respeito, afirmam Fidalgo e Canetti (2015, p. 267):
Neste sentido, percebe-se que o paralelismo entre a ratio
que norteia a colaboração em meio ao processo penal, e
aquela que fundamenta os acordos de leniência do Direito
Administrativo Sancionador; em ambos, o que se busca
é aumentar a carga de eficiência das investigações dos
ilícitos que, por sua complexidade e nível de organização,
oferecem dificuldades ao deslinde tão somente através da
atuação do Poder Público.

A delação premiada trata-se de um instituto pelo qual o agente
reconhece sua participação criminosa no fato ilícito investigado e, mais do que
isso, auxilia na investigação dos fatos, a fim de colaborar para a identificação
de co-autores ou partícipes da empreitada criminosa e, por conseguinte, essa
conduta é premiada com uma redução de pena.
Nesse sentido, a Lei de Organização Criminosa, embora com o nome
colaboração premiada, esclarece o instituto em seu artigo 4º:
O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão
judicial, reduzirem até 2/3 (dois terços) a pena privativa de
liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele
que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a
investigação e com o processo criminal, desde que dessa
colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:
I - A identificação dos demais coautores e partícipes da
organização criminosa e das infrações penais por eles
praticadas; [...]

O Acordo de Leniência, por guardar íntima similitude com o instituto
penal, da mesma maneira pode ser conceituado. Dessa maneira, o Acordo de
Leniência é a confissão do acusado jungida com a colaboração com os órgãos
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investigatórios para identificação dos demais participantes do ato ilícito e
elucidação dos fatos e, por isso, recebe benefícios pela sua contribuição.
Nesse sentido, aduz Thiago Marrara (2015, p. 512): “o chamado
“acordo de leniência” designa um ajuste entre certo ente estatal e um infrator
confesso pelo qual o primeiro recebe a colaboração probatória do segundo em
troca da suavização da punição ou mesmo da sua extinção”.
2 HISTÓRICO DO ACORDO DE LENIÊNCIA
O Acordo de Leniência não é criação estritamente brasileira. Teve sua
origem principalmente no Direito Norte-Americano. Teve como marco inicial
o final da década de 1970, através de uma norma conhecida como Leniency
Program, cuja finalidade visava corrigir e reprimir a atuação dos cartéis,
prevenindo os atos ilícitos anticoncorrenciais, sobretudo pela dificuldade de
apuração dessas ações.
O primeiro programa de leniência no Direito Norte-americano previa
que a primeira empresa que confessasse a prática de cartel, apresentando
provas e trazendo informações sobre os demais envolvidos, antes do início das
investigações, receberia o perdão judicial (GONSALVES, 2016).
Contudo, esse primeiro programa de leniência não foi efetivo por
colocar como pressuposto que a celebração do acordo estivesse vinculada a
discricionariedade da Divisão Antitruste do Departamento de Justiça, pois a
concessão do perdão judicial não seria automática, deixando os celebrantes do
acordo inseguros se haveria realmente a aceitação do programa de leniência.
Dessa forma, o Acordo de Leniência tinha o objetivo de aumentar
os incentivos para que particulares buscassem a colaboração com o Estado,
delatando seus próprios comportamentos ilícitos praticados em situação de
colusão (CANETTI, 2020).
A inspiração do instituto é o chamado “dilema do prisioneiro”
(CANETTI, 2020), modelo econômico da teoria dos jogos que busca criar uma
situação em que, ao menos na percepção do ofensor, a colaboração com as
autoridades se apresente como a estratégia de maior e melhor payoff (BLUM;
STEINAT; VELTINS, 2008, p. 209 - 229).
Na ótica do particular é a substituição da penalidade administrativa e
criminal pela “negociação”, entre o celebrante do acordo, com o Estado que
sofreu com os atos ilegais realizados pela pessoa jurídica. Além disso, abre-se
ao Estado uma oportunidade maior de apuração de irregularidades, bem como,
de persecução de outros envolvidos, diminuindo os custos para a Administração
Pública lesada.
Assim, o programa de leniência insere um cenário de colaboração com
o Estado, se apresentando como forma mais vantajosa em relação à atividade
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ilícita. A análise da experiência norte-americana, representa a obtenção de
conhecimento de práticas que após a sua implementação no país, ainda estão
sendo aperfeiçoadas no cenário internacional (O´BRIEN apud BEATONWELLS; TRAN (coord.), 2015). Certamente os acertos e deficiências, ao longo
de seu aperfeiçoamento nos Estados Unidos da América (EUA), continuam a ser
utilizados pelos sistemas jurídico e administrativo nos mais diversos países que
se utilizam desse instituto como mais uma das formas de combate a corrupção.
No Brasil esse sistema teve suas bases também em legislação que
visa regular as atividades dos cartéis através da Lei do CADE, implantada no
âmbito do Direito concorrencial por meio da MP nº 2.055/2000, convertida na
Lei 10.149/200088, que incluiu na Lei 8.884/199489 a possiblidade de utilização
dessa ferramenta. Atualmente, o programa está consolidado no artigo 86 e
seguintes da Lei nº 12.529/2011, e na regulação do CADE.
Entretanto, somente em 2013, com o advento da Lei Anticorrupção nº
12.846/2013 foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro, uma segunda
possibilidade de leniência, cujo âmbito de aplicação é o dos atos lesivos
contra a Administração Pública (nacional ou estrangeira), conhecidos, como
atos de corrupção.
3 ACORDO DE LENIÊNCIA X COLABORAÇÃO PREMIADA
O acordo de leniência e a colaboração premiada tiveram seu marco
inicial na Lei 12.846/2013 e 12.850/2013, respectivamente, com a diferença
de 01(um) dia de publicação. Entretanto, a colaboração premiada entrou em
vigor 45 (quarenta e cinco) dias após sua publicação, enquanto o Acordo de
Leniência exigiu um prazo de 180 (cento e oitenta) dias para entrar em vigor.
Essas legislações são mais uma forma jurídico-administrativa com a finalidade
de aperfeiçoar o combate a corrupção, principalmente em virtude de vários
escândalos de corrupção generalizada ocorridos pela “Operação Castelo de
Areia”, “Satiagraha”, “Mensalão” e outras com envolvimento de empresários,
políticos, autoridades públicas e empresas envolvidas em fraudes e desvios de
verbas públicas, como ocorrido com a Operação Lava Jato, com os inúmeros
desdobramentos a partir do ano de 2014 no Brasil. O acordo de leniência segue
a mesma trilha da colaboração premiada que é feita para a pessoa física que se
dispõe a colaborar no processo seguindo os tramites da legislação.
O acordo de leniência proposto pela pessoa jurídica, tem como
finalidade permitir que a empresa venha a colaborar nas investigações e no
Lei 10.149/2000, lei que alterou e acrescentou dispositivos a Lei 8.884/1994.
Lei 8.884/1994, lei que transformou o CADE em Autarquia, dispondo sobre a prevenção e
repressão às infrações contra a ordem econômica.
88
89
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processo administrativo, diante de pressupostos rigorosamente previstos na
lei, com a finalidade de trazer novos elementos ao processo, facilitando o
processo de responsabilização de outras empresas ou pessoas envolvidas na
atividade ilícita, após comunicação ao Ministério Público. Importante ressaltar
que o Acordo de Leniência segue um procedimento de responsabilização
administrativa, com redução de multas aplicadas, bem como devolução de
valores aos cofres públicos. Quanto à forma de celebração, o art. 28, caput, do
Decreto nº 8.420/2015 prevê que:
Art. 28. O acordo de leniência será celebrado com as pessoas
jurídicas responsáveis pela prática dos atos lesivos previstos na
Lei nº 12.846, de 2013 , e dos ilícitos administrativos previstos
na Lei nº 8.666, de 1993, e em outras normas de licitações e
contratos, com vistas à isenção ou à atenuação das respectivas
sanções, desde que colaborem efetivamente com as investigações
e o processo administrativo, devendo resultar dessa colaboração: I
- a identificação dos demais envolvidos na infração administrativa,
quando couber; e II - a obtenção célere de informações e
documentos que comprovem a infração sob apuração.

4 ACORDO DE LENIÊNCIA NA LEI ANTICORRUPÇÃO
Conforme o item anterior, o Acordo de Leniência entrou em vigor no
Brasil através da Lei Anticorrupção, Lei 12.846/2013. A regulamentação da
referida lei, se deu através do Decreto nº 8.420 de 18 de março de 2015. Com
o avanço da operação lava jato e de outras ações de autoridades no combate a
corrupção, o acordo de leniência demonstrou ser um relevante instrumento de
combate à corrupção contra a administração pública, bem como, a outros ilícitos
praticados por organizações criminosas sofisticadas. Pois, até a presente lei, não
haviam instrumentos concretos de “estímulo”, a delação de outras empresas
envolvidas na estrutura organizacional de cometimento dos ilícitos financeiros,
que envolvessem atividades empresariais, devido a dificuldade de obtenção de
provas (DA SILVA, 2018).
Dessa forma, a ideia de que a atribuição investigatória das infrações da
Lei Anticorrupção é exercida por meio de competência unilateral, o acordo de
leniência permite a substituição de parcela desses atos unilaterais por um ato
bilateral, no qual a Administração e particulares estejam mutuamente obrigados
(DA SILVA, 2018).
Sérgio Ferraz ressalta as vantagens do acordo de leniência porque
ele não apenas encerra uma situação de litigiosidade entre a Administração
e o administrado, como facilita a apuração de ilícitos ocorridos e a prevenção
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ao cometimento de outros. Ademais, em nada interfere com os princípios da
indisponibilidade do interesse público e o da legalidade, inclusive porque
somente admissível em razão de expressa previsão em lei (em sentido estrito)
(FERRAZ, 2015. p. 40).
Da mesma forma, Thiago Marrara assevera (2013) operação com o
infrator que se dá por meio da leniência é a própria concretização da supremacia
do interesse público”. O autor constata que: enquanto de um lado os ilícitos
estão cada vez mais complexos e nocivos;90 de outro, mesmo os poderes
investigatórios mais lesivos às inviolabilidades constitucionais, a exemplo da
busca e apreensão e das interceptações telefônicas, revelam-se incapazes de
trazer a lume as provas necessárias a um processo acusatório eficaz.91
O autor em questão também faz referência, que há décadas atrás, seria
impensável a uma autoridade pública dialogar com um infrator confesso,
responsável por desvios bilionários de recursos financeiros, descortinando-se à
Administração tradicional apenas a via do devido processo acusatório, no qual
ela deveria esforçar-se para levantar provas idôneas à punição dos infratores.
Entretanto, devido a nova realidade, muitos sistemas de justiça enfrentaram
o dilema de negociar com base em processos administrativos fortemente
instruídos ou não transacionar e consentir com o crescimento da impunidade
decorrente da fraqueza probatória de processos de acusação assentados em
métodos tradicionais de instrução. Por fim, ressalta:
[...] negociar não para beneficiar gratuitamente, não para
dispor dos interesses públicos que lhe cabe zelar, não para
Márcio de Aguiar Ribeiro, na mesma passada, frisa que o acordo de leniência desponta
“especialmente nas situações de discrepância entre o poder investigativo da Administração
e o imponente poder econômico e material de grandes corporações e organizações, que se
pautam por uma atuação delitiva cada vez mais especializada e dissimulada, desequilíbrio
a se sentir na implacável dificuldade para obtenção de provas dos ilícitos, no seu alto custo
investigativo e na correspondente demora da apuração”. RIBEIRO, Márcio de Aguiar.
Responsabilização administrativa de pessoas jurídicas à luz da lei anticorrupção empresarial.
Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 228.
91
Marrara explica que a “leniência não exclui a ação unilateral do Estado. Como o acordo serve
para que a autoridade pública obtenha provas que facilitem a instrução e a punição, é normal
que o acordo conviva com o processo e com um ato administrativo final de natureza punitiva ou
absolutória. Essa observação é relevante para evitar qualquer impressão de que os modelos de
administração consensual e contratual venham a sepultar o estilo de administração unilateral.
Qualquer impressão nesse sentido é falsa. Técnicas de administração consensual e unilateral podem
conviver e a leniência comprova essa afirmação, na medida em que o acordo subsidia a formação
de um ato administrativo final no processo punitivo.” MARRARA, Thiago. Acordos de leniência no
processo administrativo brasileiro: modalidades, regime jurídico e problemas emergentes. Revista
Digital de Direito Administrativo, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 509-527, jun. 2015. Disponível em: http://
www.revistas.usp.br/rdda/article/view/99195/98582. Acesso em: 8 ago. 2017.
90
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se omitir na execução das funções públicas. Negociar sim,
mas com o intuito de obter suporte à execução bem sucedida
de processos acusatórios e atingir um grau satisfatório de
repressão de práticas ilícitas altamente nocivas que sequer
se descobririam pelos meios persecutórios e fiscalizatórios
clássicos (MARRARA, 2015, pp. 509-527).

A Lei Anticorrupção advém nesse novo contexto processual marcado
por uma atuação mais consensual da Administração Pública, no qual se permite,
em adendo ao tradicional modelo unilateral de investigação e sancionamento,
a negociação com o ente processado em troca de uma colaboração efetiva por
parte do delator.
De acordo com o texto legal, o instrumento colaborativo poderá
ser celebrado pela autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública
com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos legislativamente
caracterizados como lesivos à Administração Pública, tendo como finalidade
a isenção ou atenuação das sanções ali previstas, desde que colaborem
efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que,
dessa colaboração, deve resultar a identificação dos demais envolvidos na
infração, quando couber, e a obtenção célere de informações e documentos que
comprovem o ilícito sob apuração.
A própria Lei Anticorrupção também previu a celebração de acordo de
leniência com a pessoa jurídica responsável pela prática de ilícitos previstos na
Lei de Licitações e Contratos Administrativos, com vistas à isenção e atenuação
das sanções administrativas que restringem ou impedem o direito de licitar (art.
17 da lei).
Entretanto, a lei objetiva a prevenção da corrupção por meio de
instrumentos que a inibam e que denunciem, nomeadamente a previsão de
minoração das sanções para a empresa que institui um programa de compliance
(integridade) considerado válido pelos padrões regulamentares. Cabe ressaltar
ainda que o texto legal ainda prevê um sistema de punição para as pessoas
jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou
estrangeira, com multas que podem chegar a 20% do faturamento bruto da
empresa ou 60 milhões de reais.
Dessa forma, a lei procura reprimir fortemente as pessoas jurídicas que
pratiquem atos atentatórios ao patrimônio público nacional e estrangeiro, aos
princípios da administração pública ou, ainda, aos compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil, tudo nos termos previstos na legislação em vigor.
Entretanto, conforme já descrito anteriormente, no ambiente da
sociedade de risco, a investigação e a punição de atos de corrupção, envolvendo
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organizações criminosas, são complexas e dependentes de provas de acesso
restrito e dificultado. Nesses casos, ocorre a profissionalização da criminalidade,
com definição hierárquica de seus membros, sigilo de suas atividades,
informação compartimentada, além de poucos membros possuírem ligação com
a direção da organização.
Por esse motivo, o acordo colaborativo se funda no fato de que a
investigação e a resolução serão muito difíceis, se não se permitir o acesso a
dados oriundos de membros da organização criminosa. Por todos esses fatos
o legislador inseriu na Lei Anticorrupção as possibilidades da pessoa jurídica
colaborar com o sistema de justiça, com a finalidade de trazer novos elementos
ao processo, permitindo a continuidade da apuração de outros responsáveis,
além de obter os benefícios descritos na lei.
Importante frisar que na regulamentação legal do acordo de leniência,
conforme destaca Márcio de Aguiar Ribeiro (RIBEIRO, 2017. p. 233) só
ocorrerá à proposição do acordo se houver interesse da Administração na
obtenção de novos elementos probatórios. Pois a própria legislação dispõe
que da colaboração deverá resultar a identificação dos demais envolvidos
e a célere obtenção de informações e documentos que comprovem o ilícito
sobre apuração.
Assim, o autor afirma que o entabulamento do acordo não constitui
direito subjetivo do acusado, mas instrumento em prol do melhor para o
processo segundo a ótica da Administração Pública, com base nos elementos
probatórios até então obtidos. Entretanto, a delação deverá ser considerada, ao
menos, como elemento geral de atenuação da pena, na forma do art. 7º, inciso
VII, da Lei Anticorrupção, conforme extrato em anexo. E ressalta:
Por isso, o aspecto tempestividade da informação denota
destacada relevância na análise da pertinência e cabimento do
ato administrativo consensual. Inobstante a proposta de acordo
possa ser feita, nos termos do parágrafo 2º, do art. 30, do Decreto
Federal nº 8.420/15, até a conclusão do relatório final, quanto
mais avançada se encontrar a marcha processual, mais minuciosos
e precisos deverão ser os dados fornecidos pela pessoa jurídica,
comprovando efetivamente a prática do ilícito, a fim de que
possam ser aproveitados no bojo do processo (RIBEIRO,
2017, p. 234).

A Lei Anticorrupção prevê que o acordo de leniência deve ser celebrado
entre a pessoa jurídica responsável pela prática do ato lesivo e a autoridade
máxima do órgão ou entidade. No que se refere aos atos lesivos contra
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a Administração Pública Federal e contra a Administração Estrangeira, o órgão
competente para a celebração dos acordos é a Controladoria Geral da União
(CGU)92. O modelo se distingue do adotado pela colaboração premiada prevista
na Lei n. 12.850/2013, no qual a autoridade julgadora não participava das
negociações entabuladas entre o colaborador e o órgão processante, cabendolhe apenas homologar o acordo jurídico.
Importante destacar, que em relação a permissibilidade de que qualquer
setor da pessoa jurídica lesada possa celebrar o acordo, Carolina Barros Fidalgo e
Rafaela Coutinho Canetti (FIDALGO; CANETTI apud SOUZA; QUEIROZ (Org.),
2015. p. 270) opinam que delegar tal função para os órgãos de controle interno – a
exemplo de como se dá no âmbito federal (CGU) – garantiria uma maior efetividade
nos acordos porque tais setores dispõe de melhor estrutura para sua celebração, além
de funcionários mais bem capacitados para tanto. Além disso, esta opção também
contornaria os casos em que a “autoridade máxima” estivesse envolvida no ato de
corrupção e, por isso, obstada de analisar imparcialmente os termos do acordo.
Na percepção de Modesto Carvalhosa, há preocupação com o risco
de que as “autoridades máximas” estejam atingidas pelos delitos praticados
pela pessoa jurídica, de modo que, para o autor, em todas as esferas estatais,
somente os órgãos correcionais e disciplinares poderiam deter atribuições para
celebração de acordos de leniência, tanto na investigação, quanto no processo
penal administrativo. E isso porque somente tais órgãos, por serem “investidos
de específicas atribuições e funções investigativas e administrativamente
judicantes, detêm presunção legal de independência frente às ‘autoridades
máximas’” (CARVALHOSA, 2015. p. 390 - 391).
Entretanto, Valdir Moisés Simão e Marcelo Pontes Vianna asseveram
que a previsão do art.16º guarda relação direta com o previsto no art. 8º da
Lei Anticorrupção, o qual confere aos mesmos personagens a capacidade para
deflagração do processo administrativo de responsabilização. Desse modo,
constituindo, o acordo de leniência, um dos meios de resolução do Processo
Administrativo Responsabilização (PAR), pareceria razoável que a sua celebração
repousasse sobre a mesma autoridade competente para a sua instauração. No
entanto, os autores apontam não ser essa a finalização mais acertada porque,
através do acordo de leniência, objetiva-se alcançar outros resultados além da
simples conclusão do processo citado. A negociação do acordo, na maior parte
dos casos, apresenta reflexos em atribuições institucionais de outros órgãos,
incluindo áreas de responsabilização diversas da administrativa.
Os consectários dessa atribuição da CGU são regulados pelo Decreto Federal nº 8.420/2015,
o qual prevê, por exemplo, que uma vez proposto o acordo de leniência, o referido órgão poderá
requisitar os autos de processos administrativos em tramitação em outros órgãos e entidades da
Administração Pública Federal (art. 31, §3º).
92

224

DISCIPLINA MINISTRADA PELO PROF. DR. SERGIO MORO NO PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA - UNICURITIBA

Por essa razão, asseveram que o órgão com atribuição de celebrar os
acordos de leniência merece possuir capacidade de articulação com outras
divisões estatais responsáveis por enfrentar a corrupção (SIMÃO; VIANNA,
2017, p. 102).
Com relação ao momento de proposição, não há um prazo final, a teor
do art. 16, §4º da legislação de combate a corrupção, o qual prevê que “o acordo
de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a efetividade
da colaboração e o resultado útil do processo”, a demonstrar que ele deve ser
entabulado antes do advento da conclusão decisória do Processo Administrativo
de Responsabilização (PAR)93.
Dessa forma, essa previsão legal traz alguma insegurança jurídica,
por se tratar de data imprevisível, visto que, depois de apresentada a defesa
formal, a comissão processante não tem um prazo específico para apresentar
o relatório, tornando incerta a data limite para a proposta do acordo de leniência.
Ainda, defendem a possibilidade de proposição do acordo de leniência
após o julgamento do PAR, semelhante ao que ocorre no âmbito da colaboração
premiada criminal, tendo em vista não existir proibição explícita na
Lei Anticorrupção.
Os referidos autores argumentam que, embora a conclusão do processo
com a aplicação de penalidade confirme que a administração logrou reunir
elementos de provas suficientes para a condenação, não se pode descartar a
possibilidade de que a pessoa jurídica possa vir a apresentar evidências que
auxiliem na identificação de novos envolvidos no mesmo ilícito ou ainda numa
nova infração.
Dessa forma, além da identificação de outros envolvidos na infração e
a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito, a Lei
Anticorrupção traz outros requisitos, de caráter cumulativo e taxativo94, para a
celebração do acordo:
No âmbito da Administração Pública Federal o marco temporal é mais preciso: a conclusão do
relatório a ser elaborado no seio do PAR (art. 30, §2º do Decreto n º 8.420/2015). BRASIL. Decreto
n. 8.420, de 18 de março de 2015. Regulamenta a Lei no 12.846, de 1º de agosto de 2013, que
dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra
a administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências. Brasília, DF, 2015.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8420.htm.
Acesso em: 23 set. 2015.
94
A esse respeito, Lívia Cardoso Viana Gonçalves menciona que a taxatividade dos requisitos
citados “é de crucial importância para garantir a efetividade do programa, na medida em que
permite melhor transparência e previsibilidade por parte do proponente do acordo, bem como
delimita a margem do arbítrio do representante da União.” GONÇALVES, Lívia Cardoso Viana.
O acordo de leniência na investigação antitruste: da legislação ao leading case brasileiro. In:
GUEDES, Jefferson Carús; NEIVA, Juliana Sahione Mayrink (Coord.). Pós-Graduação em direito
público – UnB: coletânea de artigos. Brasília: Advocacia Geral da União, 2010. p. 214.
93
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a) a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse
em cooperar para a apuração do ato ilícito;
b) a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração
investigada a partir da propositura do acordo;
c) a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere
plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo,
comparecendo, sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos
processuais, até seu encerramento.
Em relação ao primeiro requisito, a norma aderiu ao modelo americano
e também a Lei do CADE, tendo como princípio evitar um novo Acordo
de Leniência sobre o mesmo fato, com possíveis controvérsias desviando o
objetivo do acordo.
Dessa forma, como destaca Márcio de Aguiar Ribeiro, o requisito em
análise pode ser aplicado de forma mais apropriada nas hipóteses de conluio
envolvendo duas ou mais empresas, como o ato lesivo descrito no art. 5º, IV, “a”, da
Lei Anticorrupção (“frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer
outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público”).
Na mesma linha está o Decreto 8.420/2015, no art. 30, I, que mostra a
ressalva do requisito de relevância, principalmente quando ocorre envolvimento
de mais de uma empresa.95 “Art. 30. A pessoa jurídica que pretenda celebrar
acordo de leniência deverá: I - ser a primeira a manifestar interesse em cooperar
para a apuração de ato lesivo específico, quando tal circunstância for relevante”.
O autor ainda pondera se poderia ser utilizado um “sistema de
senhas”, como utilizado na Lei do CADE, onde o interessado poderia garantir
sua prioridade de proposta, condicionando a apresentação de informações e
documentos ao ente público processante em até 30 (trinta) dias. Esse modelo
apresenta condições para evitar controvérsias de quem apresentou a proposta
por primeiro.
O segundo requisito, exige o compromisso de interrupção da conduta
ilícita (art. 16, §1º, II), o qual se revela como sendo aquele mais lógico dos
RIBEIRO, Márcio de Aguiar. Responsabilização administrativa de pessoas jurídicas à luz da lei
anticorrupção empresarial. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 236 - 237. Sales e Bannwart Júnior,
ao analisarem a ressalva regulamentar inexistente na letra da lei, concluem pela não ocorrência
de exorbitância do poder regulamentar na espécie: “Quanto ao requisito ‘a’, previsto no artigo
16 parágrafo 1º e inciso I da Lei, o Decreto 8420 de 2015, parecendo ir à contramão da lei, abriu
espaço para que outras empresas celebrem o Acordo de Leniência, ainda que não seja a primeira
a manifestar esse interesse, porquanto, segundo ele, poderão outras empresas, além da primeira
celebrar o acordo de leniência, ‘quando tal circunstância for relevante’ (artigo 30, I, Decreto 8420
de 2015). SALES, Marlon Roberto Sales; BANNWART JÚNIOR, Clodomiro José. O acordo de
leniência: uma análise de sua compatibilidade constitucional e legitimidade. Revista do Direito
Público, Londrina, v. 10, n. 3, p. 31-50, set./dez. 2015. p. 39 - 40.
95
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pressupostos legais, visto que o acordo de leniência não pode representar carta
branca para a continuidade delitiva.
Art. 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade
pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas
jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei
que colaborem efetivamente com as investigações e o processo
administrativo, sendo que dessa colaboração resulte: § 1º O acordo
de que trata o caput somente poderá ser celebrado se preenchidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos: II - a pessoa jurídica
cesse completamente seu envolvimento na infração investigada a
partir da data de propositura do acordo.

Dessa forma, a não observância do requisito em análise importará a plena
ruptura do acordo avençado, com o consequente prosseguimento do Processo
Administrativo de Responsabilização (PAR), inclusive com a configuração da
circunstância agravante da continuidade delitiva, conforme prescreve o art.17,
I do decreto regulamentador da lei.
O terceiro requisito envolve o reconhecimento de participação na
conduta ilícita e a cooperação plena e permanente com as investigações e o
processo administrativo, devendo a empresa comparecer, sob suas expensas,
sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu encerramento.
Os procedimentos decorrentes da proposta de acordo estão delineados
na norma regulamentadora que descreve as peculiaridades de celebração do
acordo, as condições e seus efeitos finais 96.
Conforme descrito a partir do art. 26 do decreto regulamentador, o acordo
de leniência poderá ser proposto pela pessoa jurídica, por seus representantes,
na forma de seu estatuto ou contrato social, ou por meio de procurador com
poderes específicos, até a conclusão do relatório a ser elaborado no Processo
Administrativo de Responsabilização.
O art. 31 do mesmo decreto, descreve ainda que a celebração do acordo
de leniência poderá ser feita de forma oral ou escrita, oportunidade em que a
pessoa jurídica proponente declarará expressamente que foi orientada a respeito
de seus direitos, garantias e deveres legais e de que o não atendimento as
determinações e solicitações da Controladoria Geral da União, durante a etapa
de negociação, importará na desistência da proposta.
A proposta receberá tratamento sigiloso e o acesso ao seu conteúdo será
restrito aos servidores especificamente designados pela CGU para participar
Os procedimentos a serem observados na celebração do acordo de leniência são tratados nos
arts. 28 a 40 do Decreto nº 8.420/15.
96
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da negociação do acordo de leniência, ressalvada a possibilidade de a proponente
autorizar a divulgação ou compartilhamento da existência da proposta ou de
seu conteúdo, desde que haja anuência da CGU. Além disso, poderá ocorrer a
execução de um memorando de entendimentos entre o interessado e a CGU,
para formalizar a proposta e definir os parâmetros do acordo de leniência.
Uma vez proposto o acordo, a CGU poderá requisitar os autos
de processos administrativos, em curso em outros órgãos ou entidades da
Administração Pública, relacionados ao objeto do acordo97.
A negociação a respeito da proposta do acordo de leniência deverá
se concluída no prazo de 180 dias, contados da data de apresentação da
proposta, sendo que, a critério da CGU, poderá ocorrer a prorrogação do prazo
estabelecido, caso presentes circunstâncias que o exijam.
Outro aspecto importante, regulamentado nos artigos 33 e 34, é que não
ocorrerá reconhecimento da prática do ato lesivo investigado na proposta de
acordo de leniência rejeitada e que a pessoa jurídica poderá desistir da proposta
a qualquer momento, antes da assinatura do acordo.
O art. 35 da norma regulamentadora, prevê que caso o acordo não venha
a ser celebrado, os documentos apresentados durante a negociação devem ser
devolvidos, sem retenção de cópias, à pessoa jurídica proponente, sendo vedado
seu uso para fins de responsabilização, exceto quando a administração pública
tiver conhecimento deles, independente do acordo de leniência.
Nesse caso, até a celebração do acordo pelo Ministro da CGU, a
identidade da pessoa jurídica, não será divulgada ao público, salvo autorização
da proponente ou o compartilhamento da proposta ou de seu conteúdo. Esse
dispositivo tem como finalidade, garantir um ambiente seguro às empresas
interessadas em delatar os atos corruptivos e em consequência preservá-las de
eventuais retaliações por parte das demais infratoras e de repercussões negativas
perante a sociedade e no meio empresarial.
Dessa forma, principalmente na atualidade, o Direito empresarial
deve se relacionar com os elementos determinantes da realidade social,
política e econômica, coordenando estrutura organizada e eficiente, cujo valor
fundamental seja o da preservação da atividade empresarial, condicionada à sua
função social.
Assim, de acordo com o §2º do Art. 16 da Lei Anticorrupção, segundo
o qual a celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica da
sanção de publicação extraordinária da decisão condenatória (prevista no
art. 6º, II). Essa sanção busca permitir a publicidade da multa aplicada no
Processo Administrativo de Responsabilização (PAR), aumentando, com
isso, o seu caráter retributivo ao macular a imagem da empresa. Entretanto,
97

Art. 31, §§ 1º a 3º do Decreto n. 8.420, de 18 de março de 2015.
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tal publicidade não se realizará abertamente, vindo a ser inserido as informações
sobre o os termos do acordo de leniência no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP).
Além desses resultados em prol da empresa colaboradora, a legislação
anticorrupção também isenta a empresa da proibição de recebimento de
incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou
entidades públicas e de instituições financeiras, além da redução de 2/3(dois
terços) do valor da multa aplicável.
Além de tudo, o art. 40 do regulamento da lei, inseriu também como
efeito positivo, a isenção das sanções administrativas previstas nos diplomas
legais que versem sobre licitações e contratos administrativos, além da extensão
de benefícios as pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico
e que tenham firmado o acordo em conjunto, respeitadas às condições
estipuladas anteriormente.
Por fim, cabe ressaltar que a legitimidade do acordo de leniência se
refere apenas a pessoa jurídica corresponsável pela prática do ato corruptivo,
não sendo o meio adequado para a realização de denúncias de ilícitos dos quais
não tenha participado.
5 OS ACORDOS DE LENIÊNCIA NA OPERAÇÃO LAVA JATO
Durante a operação Lava Jato, fruto das investigações e as ligações
de empresas com o esquema criminoso, algumas empresas solicitaram a
possibilidade de realização de acordo de leniência, como ferramenta de
economia de ativos e benefícios decorrentes da Lei Anticorrupção, com a
finalidade de manter as atividades empresariais.
Nesses casos foram realizados acordos de leniência entre o Ministério
Público Federal (MPF) e as principais empresas envolvidas. Para parte da
doutrina e do próprio TRF-4, os acordos de leniência deveriam ser celebrados
com a participação da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da
União e não somente pelo MPF.
Em termos legais a Lei Anticorrupção não confere imunidade penal,
podendo beneficiar a pessoa jurídica administrativamente, com a redução de
multas e a possibilidade de continuar contratando com a administração pública.
Dessa forma, a pessoa física em função de gestão na empresa, pode sujeitar-se
a persecução penal ou até mesmo responder por ação de improbidade por parte
do Ministério Público.
Por outro lado, o dono da empresa busca o Ministério Público para
realizar a colaboração premiada. A pessoa física pode receber o perdão judicial
ou atenuação das sanções cabíveis, entretanto a legislação não previu a extensão
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de benefícios à pessoa jurídica, que poderá sofrer as sanções administrativas da
Lei Anticorrupção.
Assim, a observação posterior aos fatos, mostram que esses
inconvenientes poderiam ter sido resolvidos facilmente, através de uma
cooperação simples entre as instituições envolvidas, o que na época em questão
não foi equacionado de forma simples.
Dessa forma, mesmo com algumas indefinições legais, o Ministério
Público realizou acordos de leniência com as principais empresas envolvidas
na Operação Lava Jato, dentre elas as principais foram o grupo SOG (Setal),
Camargo Côrrea, Lowe e FCB, Andrade Gutierrez, Odebrecht.
O Grupo Odebrecht, como o mais emblemático dos acordos, celebrou
dois acordos de leniência com o MPF: um envolvendo a Braskem S.A., empresa
petroquímica do grupo e o outro envolvendo as demais empresas da Odebrecht.
O primeiro teve uma multa calculada em 3,1 bilhões, enquanto o segundo, a
empresa se comprometeu a pagar de multa o equivalente a mais de 3,28 bilhões.
Participaram do acordo autoridades dos Estados Unidos e da Suíça,
que também participarão dos valores pagos, sendo a maior parte do governo
brasileiro. O acordo de leniência entre a Odebrecht e o MPF foi homologado
em 22 de maio de 2017, pela 13ª Vara Federal de Curitiba (OLIVEIRA, 2017).
A homologação do acordo, após algumas discussões judiciais foi mantida,
entretanto, o TRF-4 em 2019, reafirmou que deveria ocorrer uma participação
harmônica e colaborativa entre os entes públicos.
Dessa forma, observa-se que ainda há uma lacuna a ser preenchida
no aperfeiçoamento do acordo de leniência em conjunto com a colaboração
premiada, sem estabelecer um órgão ou instituição como ator principal ou
exclusivo dessa competência. A sociedade brasileira necessita sim, do esforço
conjunto de todos os setores, públicos ou privados, instituições e poderes
para manter o foco e o impulso ético das pessoas e instituições no combate
à corrupção.
5.1 VALORES PAGOS - ATUALIZADO EM NOV/2019 98
Os valores da tabela abaixo representam os valores acordados e já
pagos em acordos de leniências realizados com algumas das empresas descritas
no item anterior. Pode ser observado que quase todas as empresas ainda devem
a União valores a ser pagos, inclusive com quitações iniciais bem abaixo do
valor devido.
Controladoria Geral da União (CGU). Valores pagos. Disponível em: http://www.cgu.gov.
br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-anticorrupcao/acordo-leniencia. Acesso em:
30 nov 2019.
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Tabela 1 - Valores acordados e já pagos em acordos de leniências, por empresa
EMPRESA
SBM Offshore***
OAS
Nova Participações S/A
Bilfinger****
UTC Participações S/A
Camargo Corrêa**
Mullenlowe e FCB Brasil
Andrade Gutierrez**
Odebrecht**
Braskem S/A**
Technip Brasil e Flexibras
TOTAL

VALOR ACORDADO
R$ 1.286.038.200,00
R$ 1.929.257.982,37
R$ 516.301.313,70
R$ 11.036.345,49
R$ 574.658.165,21
R$ 1.396.128.459,76
R$ 50.000.000,00
R$ 1.489.361.135,28
R$ 2.727.239.997,64
R$ 2.872.038.787,73
R$ 819.794.768,79
R$ 13.671.855.155,97

Fonte: compilado pelo autor 99.

VALORES PAGOS
R$ 751.096.652,29
R$ 11.036.345,49
R$ 32.600.038,93
R$ 242.665.405,87
R$ 50.000.000,00
R$ 375.783.802,90
R$ 69.280.000,00
R$ 1.274.213.538,14
R$ 313.079.412,83
R$ 3.119.755.196,45

6 OS REFLEXOS PARA O AMBIENTE EMPRESARIAL
No século passado, o pagamento de suborno, por parte das empresas,
para autoridades públicas era um comportamento comum e que supostamente
contribuía para a dinâmica da atividade econômica (CAMBI; GUARAGNI
(Org.), 2014). Atualmente, a corrupção é considerada um fator extremamente
negativo para o ambiente de negócios, bem como, para a própria economia do
país como um todo.
Indiretamente a corrupção impede que as atividades empresariais
sejam transparentes, não tenham a competição requerida em mercados abertos,
facilitando em muitos casos a contratação ou execução de determinado negócio,
obra pública, prestação de serviços, inclusive de saúde, pela empresa que
provavelmente não será a mais qualificada ou capacitada ou que possua maior
expertise que a sociedade almejaria.
Dessa forma, o suborno de autoridades jamais pode ser uma prática
normal, pois afeta a arrecadação fiscal, por meio dos tributos, com impactos
diretos nos serviços públicos, resultando em um péssimo serviço para a
população, em praticamente todas as áreas como a saúde, transporte, segurança,
infraestrutura, educação, além de outras formas de fomento público para o bem
estar e desenvolvimento da sociedade.
Os valores divulgados são nominais, não considerando, portanto, incidência devida de
atualização monetária. Os acordos firmados com as empresas Braskem, Camargo Correa,
Andrade Gutierrez e Odebrecht preveem o aproveitamento de pagamentos realizados no âmbito
de acordos firmados por essas empresas com o MPF, cujos montantes foram considerados como
valores pagos na tabela, ainda que possam depender de decisão judicial para sua transferência
aos destinatários finais. Parte do acordo da SBM Offshore foi firmado em moeda estrangeira. O
acordo da Bilfinger foi firmado em moeda estrangeira.
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Importante destacar que a corrupção afeta diretamente a competitividade
das empresas, pois quanto mais competição existir entre o meio empresarial,
melhor será o serviço prestado, bem como, haverá um grau de corrupção muito
menor. Esse ambiente de negócios transparente e ético deve ser aperfeiçoado
e estimulado entre as empresas pelas mais diversas práticas, com o apoio da
Junta Comercial do Estado, dos órgãos de fiscalização de tributos e até mesmo
por certificações estabelecidas pelas empresas que compõe determinada
atividade econômica.
7 UMA NOVA CULTURA REGULAMENTADORA PARA A EMPRESA ÉTICA NO BRASIL
A empresa como pessoa jurídica é sujeito de obrigações e direitos cuja
titularidade está relacionada aos seus atos de gestão e direção dos negócios
da empresa. Assim, as atividades corruptivas da empresa surgem não dos
negócios jurídicos corriqueiros, mas sim de atos ilícitos porventura realizados
pela empresa contra a administração pública, de acordo com o estudo proposto.
A relação jurídica da empresa com o Estado permite a imposição de um
regramento mais rigoroso por parte do Estado, através de imposições legais de
modificações contratuais de forma unilateral pelo poder público.
Dessa forma, diversos ramos do Direito estão relacionados às
atividades empresariais no Brasil, como por exemplo, o Direito Ambiental,
Direito do Trabalho, Direito do Consumidor, Direito Administrativo, além de
outros ramos. Tais atividades devido ao crescimento do Estado, aumentando
a intervenção no domínio econômico, permitem que o poder público fiscalize
as atividades da empresa repassando informações, exigindo procedimentos de
controle e aplicando sanções administrativas.
Contemporaneamente, quase todos os governos almejam a
desburocratização e a maior viabilização da atividade econômica. Entretanto,
tal fato, não obteve o sucesso desejado, pois desde a criação de qualquer pessoa
jurídica no país, a começar pelo município, ocorre à imposição de regras ao
estabelecimento, para questões ambientais, logística de transporte, requisitos
para colocação do produto no mercado consumidor, arrecadação tributária
variada, fazendo a empresa enviar as mais diversas informações aos órgãos
fiscalizadores municipais, estaduais ou federais.
Somando-se a esses casos a empresa é a fornecedora de serviços, bens
e utilidades para a Administração Pública, que por ser uma grande adquirente
dos mais diversos produtos e serviços postos a disposição pela empresa,
também fiscaliza, autoriza, arrecada, sanciona, financia e fomenta, num ciclo
de retroalimentação constante entre as atividades públicas e privadas.
Assim, parece lógico que a empresa que contrate com a Administração
Pública, deva pagar menos tributos e receber melhores pagamentos, com
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melhor atendimento pelo setor público, além de receber preferências diversas.
Em consequência a empresa que recebe “benefícios” do poder público acaba
entrando em um ciclo não virtuoso de ações que consequentemente terminarão
em práticas de corrupção.
Com esse pressuposto anticorrupção e essa tendência a transparência
empresarial, o Acordo de Leniência trouxe mais uma possibilidade para que a
atividade da pessoa jurídica possa ser verificada pelo poder público, não apenas
impondo uma sanção, mas trazendo inclusive novos elementos, possibilitando
ainda a recuperação de ativos que lesaram o patrimônio público. Essa lei
permite criar um ciclo virtuoso, mesmo que seja por repressão, mas impõe
indiretamente ao meio empresarial quase um sistema de controle mútuo, onde
uma empresa infratora pode denunciar outras que porventura tenham causado
dano a Administração Pública.
Nessa mesma linha pode-se verificar a tendência as boas práticas,
com destaque na aprovação da Lei 13.306 de 30 de junho de 2016, que elevou
os padrões de governança das empresas estatais brasileiras. Entre outras
medidas, o artigo 17 do novo diploma legal estabeleceu requisitos oportunos
para nomeação de executivos e membros dos conselhos de administração das
empresas estatais, visando à profissionalização da direção dessas companhias.
Também foram estabelecidas proibições relevantes a fim de diminuir a
influência político-partidária nessas nomeações, como a vedação da indicação
de dirigentes partidários para esses cargos (PINOTTI (org.), 2019).
CONCLUSÃO
O presente trabalho tem por finalidade demonstrar os aspectos positivos
do acordo de leniência, previsto na Lei Anticorrupção, promulgada em 2013 e
regulamentada posteriormente em 2015. A referida legislação em seu art. 16,
trouxe ao sistema jurídico brasileiro, possibilidades de benefícios a empresas
em troca de sua colaboração como delatora. Inicialmente, foi analisada a
conceituação do acordo de leniência, bem como, algumas considerações em
relação a sua evolução histórica, no Direito norte-americano, na Lei Antitruste
e sua aplicação inicial no Brasil.
Foi analisada a comparação do acordo de leniência com a colaboração
premiada, que utiliza a colaboração de uma pessoa física para os fins a que
se destina no processo criminal. Em continuidade ao estudo, foi analisado o
acordo de leniência na legislação nacional, suas possibilidades, requisitos e
efeitos práticos de sua aplicação, com a demonstração de valores restituídos a
administração pública.
Dessa forma, ressaltam-se os aspectos positivos em relação ao acordo
de leniência, para fins de apuração e punição de práticas corruptivas no meio
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empresarial. Essa oportunidade, de celebração de acordos de leniência, na Lei
Anticorrupção, alinhado com a experiência norte-americana, certamente é uma
ferramenta importante para o fortalecimento do combate a corrupção no Brasil.
O acordo de leniência, através da Lei 12.846/2013, introduz um novo
formato de responsabilização as empresas infratoras, que em conjunto com a
colaboração premiada aperfeiçoa uma cultura muito importante de combate à
corrupção. Assim, o acordo de leniência tem a entre suas finalidades a diminuição
de multas, a possibilidade de readequação da atividade empresária, bem como,
um fim social importante, que é a manutenção da atividade empresária, com a
manutenção de empregos e da própria atividade econômica.
Além disso, o Estado e a sociedade, determinam um marco inicial
de transparência e ética, impostos indiretamente a uma parcela da sociedade
brasileira. O aprofundamento da operação lava jato, trouxe ainda mais eficácia
para a celebração objetiva do acordo. Através dele pode-se atingir o centro
dos delitos de corrupção, aprendendo o modus operandi, dos infratores,
possibilitando aperfeiçoamento dos mecanismos de controle, repressão
e punição.
Outro aspecto importante é a celeridade do Acordo de Leniência,
pois é realizado no âmbito administrativo, em processo administrativo de
responsabilização, diminuindo o tempo para recuperação dos valores financeiros
pedidos pela administração pública, evitando no todo ou em parte os processos
judiciais mais longos. Entretanto, não deve ser deixado de destacar, que os
acordos iniciais foram executados com maior segurança jurídica e efetividade
para os proponentes através do Ministério Público Federal, com participação
posterior da CGU e da Advocacia Geral da União.
Por fim, ressalta-se a importância da atenção e aprendizado das
autoridades brasileiras, com as práticas de sucesso, com relação ao acordo
de leniência, que também tem ocorrido em outros países. Dessa forma, tais
práticas, devem ser incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, com a
finalidade de atender uma das principais finalidades da Lei Anticorrupção, que
é a de restaurar a moralidade do poder público (LEAL; FOCKINK, 2016).
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O DELITO DE CORRUPÇÃO PRIVADA: UM BREVE OLHAR SOBRE A CRIAÇÃO
DO TIPO PENAL
THE CRIME OF PRIVATE CORRUPTION: A BRIEF LOOK AT CREATION OF THE
CRIMINAL TYPE
Isabela Andreazza dos Anjos100
Fábio André Guaragni101
RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo analisar o fenômeno da corrupção privada,
seus aspectos históricos, características e efeitos deletérios, buscando apurar
em que contexto se deu a tipificação da corrupção entre particulares ao redor
do mundo e quando a prática começou a ser identificada como um problema. O
método utilizado é a pesquisa bibliográfica. Para desenvolvimento do trabalho,
é traçado, num primeiro momento, um panorama geral sobre o fenômeno da
corrupção, tanto em sua esfera pública quanto privada, identificando-se como o
assunto vem sendo abordado por alguns tratados internacionais. Na sequência,
e após uma análise sobre o contexto histórico da Alemanha e do Reino Unido
no final do século XIX e início do século XX, analisa-se o início da repressão
criminal à conduta nesses dois países.
PALAVRAS-CHAVES: Corrupção privada; Alemanha; Reino Unido.
ABSTRACT
The present work aims to analyze the phenomenon of private corruption, its
historical aspects, characteristics and deleterious effects, seeking to ascertain
in what context the typification of corruption occurred among individuals
around the world and when the practice started to be identified as a problem.
The method used is bibliographic research. For the development of the work,
Mestranda em Direito Empresarial e Cidadania pelo Centro Universitário Curitiba. E-mail:
andreazza.anjos@hotmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.br/1299676792747820. ORCID: https://
orcid .org/0000-0001-8605-2626.
101
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pesquisa Pós-Doutoral na Università degli Studi di Milano (2012). Lattes: http://lattes.cnpq.
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a general overview of the phenomenon of corruption is outlined, at first, both in
its public and private spheres, identifying how the subject has been addressed
by some international treaties. Following, and after an analysis of the historical
context of Germany and the United Kingdom in the late 19th and early 20th
centuries, the beginning of the criminal repression of conduct in these two
countries is analyzed.
KEYWORDS: Private corruption; Germany; United Kingdom.
INTRODUÇÃO
Problema constante e presente ao longo da história, a corrupção é
objeto de preocupação há várias décadas. Ainda assim, até recentemente, não
era incomum encontrar tentativas de justificar a prática que, durante vários
anos, também foi vista como uma forma de contornar a ineficiência gerada
pela burocracia e alavancar o crescimento econômico, especialmente em
países subdesenvolvidos.
Foi apenas a partir dos anos de 1990 que práticas corruptas ganharam
maior atenção da comunidade internacional. Os Estados começaram a perceber
que a corrupção não afetava apenas a Administração Pública, mas também
potencializa desigualdades sociais, gerava ineficiência econômica e afetava a
livre concorrência.
E embora a corrupção em seu modelo tradicional, isto é, aquele que
envolve a participação de um agente público em um dos pólos da conduta
criminosa, tenha sido objeto de muita discussão, a corrupção praticada entre
privados ainda não é objeto de igual preocupação.
E de fato, muitos juristas ainda resistem à criminalização da corrupção
privada, muito embora exista hoje uma tendência internacional para a tipificação
da conduta e muitos organismos internacionais tenham adotado iniciativas para
combater e prevenir a prática.
Ainda que se trate de uma tendência relativamente recente, iniciada
notadamente a partir da década de 1990, alguns países como Alemanha e
Inglaterra previram o tipo penal em seus respectivos ordenamentos jurídicos já
no início do século XX.
Diante desse cenário, o presente trabalho tem como objetivo analisar
quando e sob quais circunstâncias a corrupção privada começou a ser
identificada como um problema e observar sob qual contexto se deu o início
da sua tipificação no mundo, em especial no que diz respeito à Alemanha e ao
Reino Unido, precursores na temática.
A metodologia utilizada será pesquisa bibliográfica, pois envolverá análise
da literatura já produzida sobre o tema, publicada em livros e artigos científicos.
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Para tanto, num primeiro momento é traçado um panorama geral
sobre o fenômeno da corrupção, inclusive no que diz respeito ao seu modelo
tradicional. Nesse capítulo, busca-se abordar o contexto histórico da luta contra
práticas corruptas e demonstrar como a percepção sobre a importância de
combater a corrupção privada decorre da luta contra a corrupção pública. No
mais, identifica-se, de forma breve, como o assunto vem sendo abordado por
alguns tratados internacionais.
Na sequência, e após uma análise sobre o contexto histórico da
Alemanha no final do século XIX e início do século XX, e uma breve abordagem
sobre a proteção da concorrência leal em variados países, analisa-se a origem da
criminalização da conduta na Alemanha.
No último capítulo, e mais uma vez após analisar o contexto histórico
da época, observa-se como se deu a tipificação da corrupção privada no
Reino Unido, o primeiro país a criminalizar a prática. Por fim, são oferecidas
considerações finais sobre a temática.
1 CORRUPÇÃO PRIVADA: UM PANORAMA GERAL
Objeto de incontáveis estudos e investigações e longe de ser um
problema recente - a despeito de algumas tentativas de justificar a prática ao
longo dos anos -, o fenômeno da corrupção ganhou maior espaço e visibilidade
a partir da década de 1990, quando, após constatada a transnacionalidade e
pluriofensividade do fenômeno, a prática deixou de ser um problema regional
para se tornar objeto de preocupação global (CARNEVALI; ARTAZA, 2017).
Durante o século XIX e na medida que as economias industriais
começam a amadurecer, a corrupção começa a ser vista na Europa e nos Estados
Unidos como uma fonte de ineficiência, o que incentivou preocupações para
combater a prática (COCKCROFT, 2012).
Nos Estados Unidos, essa ineficiência econômica gerada pela corrupção
começou a ser percebida durante a Guerra da Secessão, uma vez que fraudes em
licitações e preço exorbitantes se revelaram bastante prejudiciais para o exército
da União (COCKCROFT, 2012). Foi, inclusive, durante a guerra civil que foi
aprovado o “Lincoln Act”, que dentre outras medidas prometia recompensas
aos “whistleblowers” que identificassem fraudes nos processos licitatórios.
No Reino Unido, durante as primeiras décadas do século XIX, a
população também começava a se mostrar insatisfeitas com alguns padrões do
processo eleitoral, consequência de uma nova conjuntura desencadeada com a
publicação de romances e jornais, que chamavam a atenção para a corrupção na
vida pública (COCKCROFT, 2012).
Nas décadas seguintes houve uma mudança na forma como o
Reino Unido lidava com a corrupção, inclusive com a previsão do delito
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de corrupção no âmbito comercial, em 1906, o que será melhor analisado na
sequência. Na época, houve pressão por parte de grupos da população para
que casos envolvendo práticas corruptas fossem levados a julgamento, na
intenção de assegurar uma verdadeira mudança na cultura da população
(COCKCROFT, 2012).
Ainda durante o século XIX, o Reino Unido e os Estados Unidos
alteraram suas legislações para incorporar o critério de eficiência no setor
público, visando contornar o sistema baseado em privilégios. Nesse cenário,
segundo Cockcroft (2012), a procura por níveis mais altos de ética pública foi
acompanhada pela busca de maior eficiência na economia, muito embora isso
não tenha impedido escândalos de corrupção nas décadas que se seguiram.
A despeito do pioneirismo percebido em alguns países, até o final
da década de 1970 houve tentativas de legitimar a prática da corrupção,
argumentando-se que ela era necessária para tornar o mercado mais funcional e
menos burocrático (MARTÍN, 2013).
Nesse mesmo sentido, Costa (2012) aponta que até a década de 1980,
a corrupção era vista por muitos como uma forma de contornar ineficiência
econômica gerada em Estados excessivamente burocráticos, além de se mostrar
necessária para facilitar a criação de infraestrutura nos países subdesenvolvidos.
Não obstante, nas últimas décadas, os Estados começaram a perceber
que a corrupção não afetava apenas a Administração Pública corrompida, mas
também a livre concorrência e os investidores, além de gerar grande ineficiência
econômica (MARTÍN, 2013).
Como consequência da corrupção, notadamente quando praticada de
forma sistemática, é possível perceber que a prática prejudica a possibilidade
de melhora no padrão de vida dos cidadãos, nega direitos humanos, distorce
a performance econômica e retira credibilidade do sistema político. Com
custos diretos e indiretos, seus prejuízos podem ser percebidos globalmente e a
maior prejudicada acaba sendo a parcela mais pobre e vulnerável da população
(COCKCROFT, 2012).
Para além dos citados efeitos negativos da corrupção praticada em larga
escala, Knoerr, Guaragni e Knesebeck (2019, p. 193) destacam que com a prática
gera-se uma “ofensa direta à concorrência e à ‘contaminação’ do mercado”. Para
os autores, em mercados onde a corrupção é praticada de forma generalizada
“a livre concorrência é virtualmente inexistente” e não há condições para que
exista um ambiente competitivo, uma vez que grandes corruptores acabam
dominando o mercado e, assim, controlando bens e serviços. (KNOERR;
GUARAGNI; KNESEBECK, 2019, p. 193).
Embora o modelo tradicional de corrupção, isto é, aquele que envolve
a participação de um agente público em um dos polos da conduta criminosa,
240

DISCIPLINA MINISTRADA PELO PROF. DR. SERGIO MORO NO PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA - UNICURITIBA

tenha sido objeto de muito estudo e discussão ao longo da história, além de ser
objeto de regulação em quase todos os países do globo, a corrupção praticada
estritamente entre privados não é objeto de igual preocupação.
Aragandoña (2003), contudo, sustenta não haver motivos para crer
que a corrupção entre privados seja menos danosa, menos frequente e menos
importante que a corrupção tradicional. Por essa razão, nos últimos anos,
diversos organismos internacionais tomaram iniciativas para prevenir a
corrupção entre particulares.
Ainda que alguns países, como Alemanha e Inglaterra, tenham previsto
o tipo penal em seus respectivos ordenamentos jurídicos já no começo do
século XX, Argandoña (2003) esclarece que a percepção que hoje se tem
sobre a importância de combater a corrupção praticada exclusivamente
na esfera privada decorre da luta internacional contra a corrupção em seu
modelo tradicional.
Essa nova perspectiva também é observada por Carnevali e Artana
(2017, p. 7), os quais notaram que embora tradicionalmente se pressuponha
a presença de um representante da Administração Pública quando se fala em
corrupção, nos últimos anos, conferiu-se maior atenção à corrupção privada,
na medida em que “trataría de comportamientos irregulares en la esfera de los
negocios, que alteraría la confianza en el mercado al afectar la existencia de una
competencia leal102”.
Argandoña (2003) elenca alguns motivos que fizeram com que o
enfrentamento da corrupção privada não recebesse o mesmo grau de importância
que a corrupção em seu modelo tradicional: Em primeiro lugar, aponta, é razoável
pensar que o setor privado lidaria de forma mais eficiente no combate à corrupção,
visando proteger seus próprios interesses. Também era razoável crer que em
economias com efetiva concorrência há menor espaço para esse tipo de conduta,
já que a prática seria, eventualmente, penalizada pelo mercado. Para o autor,
também há quem defenda que o impacto negativo da corrupção entre privados
seja menor do que aquele causado pela corrupção tradicional. Por fim, observa
que como as empresas tendem a não divulgar seus casos, há menos relatos de
corrupção privada e, por conseguinte, há menos conhecimento sobre a temática.
A despeito disso e ainda que soe estranho para muitos juristas falar em
corrupção privada, quando se encontram tão acostumados ao modelo tradicional
de corrupção, a postura não leva em conta que a temática já é objeto de várias
iniciativas supranacionais, que nos últimos anos, na esteira da luta internacional
contra a corrupção, buscaram orientar e estimular os Estados a criminalizar a
corrupção privada em âmbito interno (FOFFANI, 2009).
Em tradução livre: seria um comportamento irregular na esfera empresarial, que alteraria a
confiança no mercado ao afetar a existência de concorrência leal.
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Dentre os referidos instrumentos internacionais, convém destacar a
Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, a Convenção Interamericana
Contra a Corrupção, a Convenção Penal Contra a Corrupção do Conselho
da Europa, a Ação Comum 98/742/JAI, a Decisão Quadro 2003/568/JAI do
Conselho da Europa.
A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (ONU, 2003),
também conhecida como Convenção de Mérida e ratificada pelo Brasil, prevê
em seu preâmbulo que: “a corrupção deixou de ser um problema local para
converter-se em um fenômeno transnacional que afeta todas as sociedades e
economias” e visando combater à corrupção em âmbito global e em todas as
suas formas recomendou aos Estados signatários que consideram a possibilidade
de adotar medidas legislativas para criminalizar a corrupção privada.103
No âmbito da União Europeia, a Convenção Penal Sobre a Corrupção,
celebrada em Estrasburgo em 1999, determina em seus artigos 7º e 8º que
os estados signatários adotem medidas legislativas a fim de classificar como
infração penal a corrupção privada (CONSELHO DA EUROPA, 1999).
Ainda em âmbito europeu, tanto a Ação Comum 98/742/JAI quanto
a Decisão Quadro 2003/568/JAI do Conselho da Europa dizem respeito
especificamente ao combate à corrupção praticado no setor privado. A Decisão
Quadro 2003/568/JAI, do Conselho da Europa, de iniciativa de Dinamarca, em
seu preâmbulo, alerta para o problema transnacional das práticas corruptas em
âmbito privado e defende que a questão pode ser mais eficazmente contornada
através de uma ação comum entre os países da União Europeia (CONSELHO
DA EUROPA, 2003).
Foffani (2011, p. 2) esclarece que muito embora a criminalização
da corrupção privada seja uma “tendência político-criminal”, que vem se
consolidando paulatinamente nos últimos anos, não há homogeneidade entre
os modelos adotados pelos diferentes países da Europa. Com efeito, as opções
escolhidas pelos diferentes países são múltiplas e variam de modelos que
igualam a corrupção privada à corrupção que ocorre no setor público, como é
o caso da Suécia, passa por modelos que protegem a relação laboral e de cunho
Conforme artigo 21 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção: Cada Estado Parte
considerará a possibilidade de adotar medidas legislativas e de outras índoles que sejam necessárias
para qualificar como delito, quando cometido intencionalmente no curso de atividades econômicas,
financeiras ou comerciais: a) A promessa, o oferecimento ou a concessão, de forma direta ou indireta,
a uma pessoa que dirija uma entidade do setor privado ou cumpra qualquer função nela, de um
benefício indevido que redunde em seu próprio proveito ou no de outra pessoa, com o fim de que,
faltando ao dever inerente às suas funções, atue ou se abstenha de atuar; b) A solicitação ou aceitação,
de forma direta ou indireta, por uma pessoa que dirija uma entidade do setor privado ou cumpra
qualquer função nela, de um benefício indevido que redunde em seu próprio proveito ou no de outra
pessoa, com o fim de que, faltando ao dever inerente às suas funções, atue ou se abstenha de atuar.
103
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patrimonialista, a um modelo que protege a concorrência, isto é, a lealdade da
competição econômica, como ocorre na Alemanha.
Para Martín (2013) a sanção da corrupção privada na Europa é
consequência do direito da União Europeia, muito embora alguns países da
União Europeia já criminalizassem a corrupção privada desde o início do século
XX, conforme será visto nos tópicos seguintes.
2 A PROTEÇÃO DA CONCORRÊNCIA E O INÍCIO DA REPRESSÃO CRIMINAL À
CORRUPÇÃO PRIVADA NA ALEMANHA
Em 1909 foi criado na Alemanha o GWG (Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerg), voltado a coibir atos de concorrência desleal e que, segundo
Gontijo (2014), previu o delito de corrupção de empregados. Para melhor
explicar o que motivou a criminalização da prática, faz-se necessário traçar um
breve panorama histórico sobre esse período.
No início do século XX desenvolve-se, segundo esclarece Beaud
(1987), um novo modelo de capitalismo, por muito batizado de “imperialismo”,
caracterizado pela expansão territorial, colonização e militarismo e também
marcado pela chegada de legislação social, além de acúmulo de capitais, capital
financeiro, cartéis, trustes e monopólios.
Após a grande depressão, ocorrida entre 1870 até o final do século XIX, a
Alemanha e os Estados Unidos vivenciaram um rápido crescimento econômico,
superando o crescimento na França e na Grã-Bretanha. O capitalismo britânico
e francês começa a decair ao mesmo tempo em que avançam o alemão e o
estadunidense (BEAUD, 1987).
E de fato, enquanto em 1870 a Grã-Bretanha era responsável por 32%
da produção industrial mundial e a produção norte-americana e alemã eram,
respectivamente, responsáveis por 23% e 13%, entre 1906 e 1910 a porcentagem
da Grã-Bretanha com relação ao restante do mundo cai para 15%, enquanto
Estados Unidos e Alemanha assumem, respectivamente, 35% e 16% da produção
industrial (BEAUD, 1987). Segundo Beaud (1987, p. 207) no período que
antecedeu a primeira guerra mundial, os capitalismos mais antigos, isto é, o inglês
e o francês, são superados pelos novos capitalismos: alemão e norte-americano
Diferentemente do que ocorria no Reino Unido, onde a prática, embora
presente, não se mostrava tão perceptível, na Alemanha e nos Estados Unidos
o período é marcado pela formação de cartéis e trustes. Segundo esclarece
Beaud (1987, p. 224): “sob a direção de um capitalista ou de uma família,
são realizados reagrupamentos de capitais sem precedentes: trustes, grupos,
que muito depressa dominam o conjunto de um setor industrial nacional,
principalmente nos Estados Unidos e na Alemanha”.
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A título de exemplo, cabe citar que nos Estados Unidos, em 1900, 50%
da indústria têxtil era administrada por trustes (BEAUD, 1987). Por conta disso,
percebendo os prejuízos causados pela prática, visando afastar os monopólios
e movidos pela vontade de preservar a liberdade de competição, foi editado
nos Estados Unidos em 1890 o “Shermann Act”, uma legislação que, segundo
Baptista (1996, p. 4), “criou o modelo do chamado direito anti-trust.”.
O modelo do “Shermann Act”, contudo, somente começa a ser adotado
pelos demais países do globo após a II Guerra Mundial, quando o Direito à
Concorrência na Europa passa a sofrer influência da legislação estadunidense
(MARTÍN, 2007). Até então, a tutela da concorrência, através das sanções
penais e administrativas, era rara nos países europeus.
Nesse contexto, convém esclarecer que ao longo do século XX, o direito
à concorrência sofreu diversas alterações, tanto no que diz respeito à forma de
repressão, quanto ao “interesse econômico tutelado” (BAPTISTA, 1996, p. 8).
Segundo Baptista (1996), o Direito à concorrência se iniciou com a repressão
à concorrência desleal, a partir da proteção do direito à propriedade, e depois
evoluiu para o direito antitruste:
Encontramos, na camada superior o que se chama
usualmente de direito antitruste, e abaixo, nas fundações
deste, a repressão à concorrência desleal. Esta visa o
fenômeno da deslealdade sob o prisma individual, aquele
sob a óptica social. Uma refere-se ao dano que a conduta
ilícita acarreta diretamente à vítima, a outra endereça-se em geral sem ignorar a sorte do concorrente atingido - às
práticas que tendem ou alcançam a idéia de concorrência
mesma e a estrutura do mercado. (BAPTISTA, 1996, p. 6)

Como no início do século XX a indústria havia começado a se
desenvolver, acreditava-se, segundo aponta Baptista (1996), que a ausência
de interferência do Estado era requisito essencial para o desenvolvimento
econômico e manutenção do sistema. Defendia-se, na época, a completa
abstenção do Estado da atividade econômica.
Não obstante, uma vez consolidadas as grandes indústrias e temendo
a perda das posições já conquistadas no mercado, grupos empresariais
pressionaram para que houvesse maior proteção com relação às condutas
desleais de seus concorrentes, é o que esclarece Baptista (1996, p. 11):
Uma vez consolidada a indústria, o suficiente para que
não temesse a intervenção estatal em defesa de posições
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adquiridas no mercado, os próprios grupos empresariais
mais fortes começaram a pressionar pela criação de uma
disciplina da competição, que teve origem, em primeiro
lugar, pela ação da jurisprudência. Aí, as empresas
recorriam a autotutela defendendo-se das iniciativas
desleais dos seus competidores.
Nesse caso, a criação de trustes e cartéis e acordos
defensivos surgiu como uma consequência natural
da economia competitiva, vista então sob uma óptica
spengleriana de sobrevivência do mais forte ou apto. É este
o modelo da maioria dos ordenamentos europeus durante o
século XIX, e também daquele dos Estados Unidos.

Na Alemanha, no início do século XX, não havia legislação antitruste
tal como ocorria nos Estados Unidos, muito embora, conforme adiantado, estes
já existissem em grande número no país (BEAUD, 1987). Os carteis eram
especialmente numerosos e organizados e os produtores acordavam entre si
sobre níveis de produção, investimentos e os preços dos produtos.
É nesse contexto que, segundo Baptista (1996), é criada a primeira
legislação alemã voltada para a proteção da concorrência. A legislação possuía
um enfoque individual, pois visava a proteção de negócios já estabelecidos
no mercado:
Primeira ordenação específica da competição desleal da
Alemanha aparece numa lei chamada Gesetz zum Schutz
der Warenzeichnung, de 1894, que regulou penalmente
certos atos de confusão, por exemplo a imitação de marcas e
embalagens e a falsa utilização de denominação de origens.
Mais tarde, uma outra lei, a Gesetz gegen den unlauteren
Wettbeweber de 24.05.1896, proíbe o anúncio enganoso
nos arts. Iº a 4º; os atos de depreciação da mercadoria de
outrem, nos arts. 6º e 7º. os atos de confusão, no art. 8º;
a violação dos segredos das indústrias dos arts. 9º e 10
(BAPTISTA, 1996, p. 11)

Foi também nesse cenário, no final do século XIX, que se iniciaram
discussões para criminalizar a conduta semelhante ao que hoje se entende por
corrupção nas relações privadas (GONTIJO, 2014).
Muitos anos antes do restante da comunidade internacional, o legislador
alemão buscou reprimir o desvio de poder na esfera privada, “assegurar a
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lealdade nas relações econômicas concorrenciais” e punir delitos de corrupção
privada (GONTIJO, 2014, p. 100). Desde sua criação, o crime de corrupção
entre particulares na Alemanha tem como objetivo a proteção da “livre e leal
concorrência” (GONTIJO, 2014, p. 100).
Gontijo (2014) aponta que na época de sua criação a lei alemã foi objeto
de muitas críticas, oriundas especialmente de empresários, que a consideravam
uma “ingerência” excessiva nas atividades particulares e que poderia limitar o
crescimento econômico. Esse cenário levou ao pouco acolhimento da lei pela
população, acarretando em poucas ações penais e em pouco estudo científico
sobre o tema.
Como observa Martín (2013) embora no início do século XX existisse
a previsão de crime para a suborno e corrupção entre empregados de empresas
privadas, as infrações não apresentavam grande importância na prática.
Somente nas duas últimas décadas do século XX, em um contexto
de maior debate internacional envolvendo o fenômeno da corrupção, que a
corrupção privada ganhou maior importância na Alemanha (GONTIJO, 2014).
Segundo Gontijo (2014), o cenário internacional da época, somada a
grandes escândalos de corrupção na Alemanha chamaram atenção para esse
crime e para a importância de sua coibição. A percepção de que a corrupção
entre particulares poderia gerar graves consequências socioeconômicas e o fato
de a Alemanha ter ratificado diversos instrumentos internacionais sobre o tema
fez com que se aumentasse a vedação aos delitos.
Assim, em um contexto em que se aumentava a preocupação com o crime
de corrupção privada na Europa, o legislador alemão reformou a legislação e o
delito de corrupção privada foi retirado da lei de concorrência desleal (GWG)
e incorporada ao artigo §299 do Código Penal (StGB), em capítulo que dispõe
sobre os crimes contra a concorrência e “com o numen iuris de corrupção ativa
e passiva no tráfico econômico” (GONTIJO, 2014, p. 102).
Nesse contexto, ao analisar o modelo alemão de tipificação da corrupção
entre particulares, Martín (2002, p. 56) esclarece, em nota de rodapé:
El § 299 StGB se corresponde con el antiguo § 12 UWG por
lo que Alemania cuenta con un delito de corrupción privada
desde principios del siglo XX. La trascendencia práctica
de este precepto ha sido sin embargo escasa debido a que
se trataba de un delito privado y las empresas ya sea por
cuestiones de pérdida de imagen, ya sea por otras razones
comerciales decidían no denunciar. Su traslación al StGB
se ha efectuado mediante la Ley alemana de 20-8-1997 de
lucha contra la corrupción con la intención de incrementar
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la prevención general, motivo que ha provocado también un
aumento de las penas, y de generar una mayor conciencia
social acerca de la dañosidad de este tipo de comportamientos,
que en expresión de la Exposición de motivos representan
una conducta ético socialmente desaprobada. En cualquier
caso, como se desprende de la lectura de los primeros
comentarios a Ley del 97 esta concreta reforma, no ha sido
objeto de una especial atención.

Ainda sobre a mudança legislativa ocorrida na Alemanha em 1997,
Gontijo (2014) pontua que até essa alteração no Código Penal, a concorrência
leal, enquanto bem jurídico, era protegida tão somente na lei de concorrência
desleal (GWG). Com a referida reforma, contudo, criou-se uma seção no Código
Penal alemão sobre “delitos contra la competencia”, cenário esse que, segundo
compreende o autor, “evidencia a maior atenção a partir de então dispensada ao
crime de corrupção no tráfico econômico” (GONTIJO, 2014, p. 103).
Em 2015, houve nova alteração legislativa na Alemanha, quando,
segundo Greco e Guimarães (2017) foi promulgada a “lei de combate à
corrupção” e o crime de corrupção privada foi modificado para abranger novas
condutas. A partir de então, não houve mais a necessidade de que a conduta
fosse praticada em âmbito concorrencial, bastando o descumprimento, pelo
funcionário, de seus deveres. Posteriormente, em 2016, foram incluídos tipos
penais de forma a também abranger a relação entre médicos e indústrias
farmacêuticas, vedando a troca de favores entre eles.
Como se denota, o delito de corrupção privada na Alemanha foi criado
no início do século XX e sofreu diversas alterações ao longo das décadas. Com
início mais tímido e sem significativa aplicabilidade, a criação do tipo penal
visava a proteção da concorrência. Atualmente, além da proteção à concorrência,
também se passou a proteger as relações de trabalho (DAVID, 2019).
3 O INÍCIO DA REPRESSÃO CRIMINAL À CORRUPÇÃO PRIVADA NA INGLATERRA
Conforme visto no capítulo anterior, após um período de grande recessão,
ocorrido entre 1870 até o final do século XIX, o crescimento econômico no
Reino Unido é ultrapassado pelos Estados Unidos e pela Alemanha, e o país
perde hegemonia na produção industrial global (BEAUD, 1987).
Esse período também é marcado por uma maior organização da classe
operária. Se por um lado, nas décadas anteriores, os empresários lidavam com
uma classe trabalhadora subjugada e desorganizada, no final do século XIX ela
“impõe uma nova relação de forças” (BEAUD, 1987, p. 208).
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Além do desenvolvimento da classe operária, o início do século XX
também é caracterizado, segundo Beaud (1987), pelo aumento da classe
assalariada, pela urbanização, pelas greves e pelo advento de diversas leis
sociais, tais como “a lei de 1906 facilitando a ação sindical; lei de 1908 sobre as
aposentadorias operárias; lei de 1908 regulamentando o trabalho a domicílio; lei
de 1922 instituindo indenização de desemprego e ampliando o seguro doença”
(BEAUD, 1987, p. 214).
Além disso, desde as primeiras décadas do século XIX a população,
influenciada pela literatura e jornais da época, que chamavam atenção para
práticas de corrupção na vida pública, começavam a se preocupar com alguns
padrões de práticas eleitorais (COCKCROFT, 2012). Já no início do século
XX, o país, assim como também fazia a Alemanha, fez um esforço para levar a
julgamento casos de suborno, de modo a gerar uma cultura de maior honestidade
no país (COCKCROFT, 2012).
Nesse cenário, a Inglaterra se torna o primeiro país a tipificar condutas
corruptas, através do “Public Bodies Corrupt Practices”, de 30 de agosto de 1889,
prevista para punir atos de corrupção ocorridos em órgãos públicos (DAVID,
2019). O mesmo cenário é identificado por Gontijo (2014), o qual observa que
o “Public Bodies Corrupt Practices” foi o primeiro “diploma jurídico escrito”
criado pelo Estado visando combater a corrupção, mas prevendo tão somente
sanção de corrupção para pessoas que trabalhassem no âmbito público.
Alguns anos depois, o governo inglês edita em 1906 o “Prevention of
Corruption Act”, que passou a incluir no ordenamento a corrupção privada, algo
que, na visão de David (2019, p. 83) revelou-se uma “verdadeira inovação”.
Criando de forma inédita o delito de corrupção privada no capítulo 34
do diploma, fez-se constar no preâmbulo do “Prevention of Corruption Act”
que a lei foi criada “for the better prevention of corruption” (GONTIJO, 2014,
p. 85). Sobre o tema, Gontijo (2014, p. 86) esclarece:
Pela primeira vez, comportamentos de desvio de poder
perpetrados nas relações entre particulares foram
considerados justificadores da atuação do aparato
repressivo estatal, situação nova para o Direito Penal,
porquanto, até aquele momento, apenas atos de corrupção
de funcionários públicos eram-lhe de interesse, não só na
Inglaterra, mas em todas as demais nações da Europa.

Como se nota, houve na época uma mudança na forma de o Reino Unido
lidar com práticas corruptas e foram executadas reformas legislativas sobre
o sistema eleitoral, no que diz respeito às compras públicas e, como visto, foi
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previsto a corrupção no âmbito comercial. Esta última, segundo Cockcroft (2012)
“resulted from pressure from a range of businessmen and lawyers, organizes in
the Secret Commissions and Bribery Preventio League, who urged the case for a
new Act to address commercial bribery”104 (COCKCROFT, 2012, p. 1566).
O novo delito de corrupção privada é criado com a finalidade de
proteger a lealdade nas relações entre empregado e empregador e vinha
prevista conjuntamente à corrupção praticada na esfera pública (DAVID,
2019). No mesmo sentido, esclarece Gontijo (2014, p. 86) que a nova legislação
estabeleceu um:
(...) regime jurídico-penal que não diferenciava do ponto
de vista dos comportamentos puníveis ou das sanções
aplicáveis, essas duas facetas do fenômeno corruptivo.
(...) era idêntico o tratamento dispensado ao “agent”,
funcionário público ou não, que praticasse as condutas
vedadas no dispositivo incriminador. Não havia distinções
no tratamento da corrupção, sancionada, de forme indistinta,
tanto nas hipóteses em que o acordo ilícito envolvesse
representantes da Coroa, quanto naqueles em que figurassem
exclusivamente agentes da iniciativa privada.

Como visto, as disposições desta nova legislação diziam respeito tanto
ao agente público quanto ao agente privado e visavam à proteção da lealdade nas
relações empregatícias, na medida em que numa relação de trabalho, segundo
Gontijo (2014, p. 88), “é imprescindível que os interesses do principal estejam
acima dos interesses do empregado”.
Embora não houve distinção entre a corrupção pública e privada, em
1916 sobreveio uma emenda à “Prevention of Corruption Act” que alterou a
natureza processual do delito, de forma que na corrupção tradicional (em que
uma das partes é o setor público) o ônus probatório recaia sobre a defesa, ao
passo que na corrupção privada o ônus probatório pertencia à acusação. Após
diversos escândalos de corrupção no Gabinete de Guerra Britânico, a ideia era
tornar mais severa a corrupção pública “mediante presunção de ilegalidade de
recebimento de vantagem” (GONTIJO, 2014, p. 89).
O mesmo cenário é observado por David (2019), que destaca que o
tratamento uniforme entre a corrupção pública e privada se conserva até 1916,
quando uma reforma legislativa altera o tratamento processual das práticas
Em tradução livre: O Act de 1906 resultou da pressão de uma série de empresários
e advogados, organizados nas Comissões Secretas e Liga Preventiva de Suborno, que
defenderam a criação de uma nova lei para tratar do suborno comercial.
104
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e passa a considerar mais gravosa o crime de corrupção praticado na esfera
pública, impondo uma diferença no ônus probatório, ainda que mantendo as
penas aplicáveis.
Anos mais tarde, em 2010, o Reino Unido editou o “Bribery Act”, um
esforço do país para adequar sua legislação aos compromissos de combate à
corrupção assumidos internacionalmente. Após entrar em vigor em 2011, a
lei revogou toda a legislação anterior que envolvia o combate à corrupção no
país. Além de prever novos tipos penais e intensificar sanções, o Reino Unido
reconheceu os maléficos efeitos trazidos pela corrupção e inaugurou uma nova
política criminal de contenção da prática, assumindo, conforme aponta Azevedo
(2015) protagonismo no combate à corrupção internacionalmente
Segundo Contijo (2014), no processo de edição do Bribery Act, houve
muitas discussões envolvendo os delitos de corrupção praticados na esfera
pública e privada, tanto no que diz respeito à diferença processual que existia
entre eles, quanto à forma de tratamento em si, porquanto muitos defendiam que
a corrupção praticada no setor público era mais gravosa que aquela praticada no
setor privado.
Não obstante, optou-se ao final por oferecer idêntico tratamento aos
crimes de corrupção no setor público e no setor privado. Ademais, em nota
de rodapé, Gontijo pontua que a opção pelo bem jurídico tutelado no delito
de corrupção também gerou “tensão no debate jurídico” inglês, na medida em
que se desconsiderou os efeitos nocivos que a corrupção causa no mercado.
Segundo alerta Gontijo (2014, p. 94):
Em detrimento do market model, defendido pelos críticos
da Law Comission, modelo de política criminal baseado
no que se convencionou chamar ‘the principal and agent
model’, no qual os cernes nos delitos de corrupção são a
confiança e a lealdade entre empregador e empregado agente público, ou não - tal com propugna o Consultation
Paper nº. 185, elaborado e publicado pela comissão.

Como se nota, mesmo com o advento do “Bribery Act” não foi alterada
a lógica das normas de combate à corrupção privada no Reino Unido, pioneiro
na criminalização da conduta na Europa.
CONCLUSÃO
A despeito dos seus inúmeros efeitos deletérios, a corrupção privada
ainda não recebe o mesmo grau de importância que o crime de corrupção em
seu modelo tradicional.
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Não obstante, nas últimas décadas e na esteira da luta internacional
contra a corrupção, a comunidade internacional vem reconhecendo a importância
de debater e combater a prática.
Prova disso são os diversos instrumentos internacionais editados desde
a década de 1990 recomendando a criminalização da corrupção privada pelos
Estados signatários. Hoje, o delito está previsto na legislação de vários países,
ainda que não exista um modelo uniforme quanto à sua tipificação.
Embora se trate de discussão relativamente recente, países como
Alemanha e Reino Unido previram em seus respectivos ordenamentos jurídicos o
delito de corrupção privada já no começo do século XX, cada um a sua maneira.
No caso alemão, a conduta foi criminalizada em um contexto em que o país
era marcado pela presença de cartéis, trustes e pelo desenvolvimento do Direito à
Concorrência. Consequência desse cenário, o delito de corrupção privada é criado
em 1909 com o propósito de defender a livre concorrência no país.
Já no Reino Unido, na época de criação do tipo penal, em 1906, o país
era marcado pela ascensão da classe operária e pela criação de direitos sociais,
o que também poderia explicar o porquê de o crime de corrupção privada visar
a proteção da lealdade nas relações laborais.
Esses dois países foram pioneiros na criminalização da corrupção entre
particulares no mundo e seus formatos de tipificação, ainda hoje, inspiram
modelos adotados em outros países, principalmente na Europa.
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DO BOOM À RECESSÃO DEMOCRÁTICA:
A HISTÓRIA SE REESCREVE
FROM A DEMOCRATIC BOOM TO ITS RECESSION:
THE STORY REWRITES ITSELF
Chantal Correia de Castro1
RESUMO
Não foram poucos os estudiosos que previram que, com o fim do comunismo,
o mundo se renderia à democracia liberal, para Francis Fukuyama, isso
representaria o “fim da história”. No pós-Guerra Fria, o capitalismo e a
democracia pareciam representar a evolução política e econômica do mundo,
atualmente, no entanto, testemunhamos a onda autoritária que vem arrasando o
boom democrático vivido no século XX. Populismo e nacionalismo ameaçam
a hegemonia de países tradicionalmente democráticos ao mesmo tempo em que
um país autoritário aproxima-se da liderança econômica mundial. De qual fim
estamos nos aproximando: o “fim da história” ou o da democracia?
PALAVRAS-CHAVE:
econômica; China.

Democracia;

Capitalismo;

Autoritarismo;

Política

ABSTRACT
A lot of experts predicted that with the fall of communism the world would
surrender to liberal democracy, to Francis Fukuyama, this would represent
the “end of history”. In the post-Cold War world, capitalism and democracy
represented the natural course of political and economic evolution, currently,
however, we witness an authoritarian wave that have been crushing the
democratic boom of the 20th century. Populism and nationalism endanger
the hegemony of traditional democratic countries at the same time that an
authoritarian country gets closer to the world economic leadership. To which
end are we drawing to: the “end of history” of the end of democracy?
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INTRODUÇÃO
Em 1992, o filósofo e economista norte-americano Francis Fukuyama
lançou um livro intitulado “O Fim da História e o Último Homem” em que
defendia que, com a queda do Muro de Berlim em 1989, a humanidade havia
alcançado o fim da sua evolução ideológica. Para o autor, a democracia e o
capitalismo se provavam então como a melhor forma de governo e de sistema
econômico, as únicas capazes de atender às demandas de países ricos, modernos
e desenvolvidos (FUKUYAMA, 2006 ).
Dez anos depois, no ano de 2012, os economistas Daron Acemoglu
e James A. Robinson escreveram o best-seller chamado “Porque as Nações
Fracassam?” reforçando a ideia de que apenas democracias liberais conseguiriam
se tornar economias prósperas e estáveis. Para os autores, a China, por exemplo,
não alcançaria um desenvolvimento econômico significativo e duradouro
enquanto não passasse por uma reforma democrática. Assim como Fukuyama,
compararam-na à União Soviética, destacando que o seu caráter autoritário a
impediria de gerar desenvolvimento e inovação.
O que diriam esses renomados autores diante do cenário político atual e da
relevância cada vez maior da China? Seria ainda possível defender ainda que apenas
as democracias liberais podem tornar-se potências mundiais? De uma forma geral,
o entendimento dos estudiosos é o de que o crescimento econômico de um país está
fortemente atrelado (se não for totalmente dependente) à democracia. Existe um
consenso que defende que na medida em que países autoritários se desenvolvem e
enriquecem, adotando as regras do capitalismo, acabariam passando também por
profunda transformação política tornando-se democracias.
Foi essa teoria que fez com que, em 2001, 15 anos após a China ter
formalizado o pedido de entrada, o presidente norte-americano Bill Clinton
defendesse a entrada do país asiático na Organização Mundial do Comércio
(OMC). Os Estados Unidos e a Inglaterra relevaram o desrespeito aos direitos
humanos e a falta de democracia do Partido Comunista Chinês apostando que
o aprofundamento das relações comerciais com o ocidente faria com que a
China mudasse o seu regime político. É claro que os integrantes da organização
buscavam lucrar com a decisão, já que o maior exportador do mundo passaria a
cumprir as regras do comércio internacional e um mercado consumidor gigante
abriria as suas portas, mas havia a esperança de afastar definitivamente a China
do modelo e dos ideais comunistas.
As expectativas foram inicialmente cumpridas, já que houve, de fato,
uma redução nas tarifas comerciais e um encorajamento inicial às empresas
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privadas na China, porém, com uma economia oito vezes maior do que quando
entrou na organização, o país parece ter decidido tomar o próprio rumo.
Apesar de ter adotado muitas premissas do capitalismo para viabilizar o seu
crescimento, a China de hoje é classificada economicamente de “capitalismo
estatal” e politicamente de “autocracia meritocrática”. Estes sistemas inéditos e
contraditórios não chamariam a atenção se não estivéssemos falando do maior
país do mundo e do futuro líder econômico mundial.
Desde que o presidente Xi Jinping assumiu o poder em 2013, a mão do
Estado voltou a pesar em todas as esferas da vida social, política e econômica
da China. Empresas estatais crescem por meio de financiamentos e subsídios
do governo e as estrangeiras são obrigadas a alocar um membro do Partido
Comunista Chinês em sua diretoria. A população tem os seus dados pessoais
espionados e a mídia não é livre, mas o que é ainda pior: grande parte da
população não acredita que o país deva tornar-se uma democracia.
Não é de se estranhar que muitos chineses pensem assim enquanto
o mundo democrático passa pela sua maior recessão (THE ECONOMIST
INTELLIGENCE UNIT, 2020). A democracia liberal tem se mostrado
imperfeita e insuficiente para resolver os problemas contemporâneos de muitas
nações ao redor do globo e, quando aliada à estagnação econômica, tem levado
governos a questionarem o seu sistema. Por que, então, os chineses almejariam
uma reforma em busca do modelo ocidental?
Fukuyama defendia que a humanidade evoluiria para um mundo em que
existiriam apenas instituições liberais, como o governo representativo, os livres
mercados e a cultura de consumo e que então a história acabaria ali. No entanto,
o século XXI não parece disposto a cumprir as previsões e tem testemunhado o
surgimento de autoritarismos, populismos e nacionalismos lado a lado com as
crises econômicas globais.
Os economistas entendiam que, como fim do comunismo, o mundo
vivieria a era da estabilidade e do crescimento ilimitados, porém, trinta anos
depois, entramos em recessão (MOYO, 2018). A piora na qualidade de vida, a
estagnação de salários e a persistente desigualdade têm colocado a democracia
e o capitalismo em cheque, possibilitando o surgimento de modelos alternativos
de crescimento como o autoritarismo, o capitalismo estatal e a democracia
iliberal (MOYO, 2018).
Não há como negar que o mundo é muito melhor hoje do que nos tempos
da Guerra Fria, mas a democracia liberal tem sofrido alguns revezes enquanto
a China demonstra que o seu modelo de desenvolvimento pode dar resultados.
O país apresentou, por quase três décadas, um crescimento do PIB de cerca
de 10% ao ano, sem enfrentar nenhuma crise financeira (FECOMERCIO SP,
2017), e é considerado o maior caso de crescimento econômico já documentado
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(LARDY, 2019), isso tudo sem adotar a democracia e cumprir com todos os
princípios do capitalismo.
Esse artigo, porém, não pretende explorar as causas do milagre
econômico chinês nem justificar a estagnação econômica do ocidente, tão
pouco analisar a crise política dos Estados Unidos ou do Brasil. O objetivo
é confrontar, por meio de pesquisa bibliográfica e documental, empregandose o método dedutivo, as ideias e a previsões defendidas por sociólogos e
economistas na virada do século com o cenário político-econômico atual por
meio da análise bibliográfica e documental de obras, pesquisas e relatórios.
Se, em 1991 o mundo presenciou o fim da Guerra Fria, que acabou
consolidando os Estados Unidos como potência econômica mundial, ele está
próximo de testemunhar a perda desta liderança para a China. O que acontecerá,
então, com os conceitos de democracia e capitalismo quando o país que
representa um quinto da população mundial se o mais rico? O modelo chinês
provar-se-ia o mais benéfico? Para Fukuyama (2006), só é possível falar em
progresso se sabemos para onde a humanidade está caminhando, então, afinal,
para onde estamos indo (FUKUYAMA, 2006)?
1 O FIM DA HISTÓRIA DE FRANCIS FUKUYAMA
No prólogo lançado com a nova edição de “O Fim da História e o
Último Homem” em 2006, Francis Fukuyama teve que defender-se das críticas
sofridas por ter determinado tão abertamente “o fim da história”. Os que leram a
sua obra, no entanto, sabem que o autor fez referência ao conceito de “História”
adotado pelos filósofos alemães Hegel e Marx (FUKUYAMA, 2006) como o
fim de um processo evolutivo.
Seria como se a humanidade tivesse evoluído de formas tribais
baseadas em agricultura de subsistência, para teocracias, aristocracias feudais,
monarquias, fascismo e comunismo até chegar à democracia e ao capitalismo
tecnológico (FUKUYAMA, 2006). Estes dois sistemas, um político e outro
econômico, constituiriam, portanto, o ponto final da humanidade do ponto de
vista da evolução ideológica e política, não havendo mais possibilidade de
progresso em relação aos seus princípios e instituições. Se o fim da história
para Hegel era o estado liberal e para Marx era a sociedade comunista, para
Fukuyama tratava-se da democracia liberal.
O autor não defendia a finitude de eventos de maior ou menor escala,
sabendo que a própria democracia já tinha sofrido idas e vindas não tendo
sempre desenvolvido de maneira contínua – o mundo de 1940, por exemplo,
era menos democrático do que o de 1920 (FUKUYAMA, 2006). No entanto,
a disseminação global dos seus ideais na década de 1990 parecia indicar
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que os princípios da liberdade e da igualdade fariam parte de um projeto de
longo prazo. A universalização da democracia não representaria um momento
histórico atípico, um mero acidente ou a força do poder de influência ocidental,
mas a descoberta da própria natureza humana (FUKUYAMA, 2006).
Para Fukuyama (2006), alguns países podem sofrer retrocessos
democráticos e é de se esperar que outros enfrentem problemas de estabilidade
política ou econômica, contudo o ideal da democracia e da liberdade não
seria abandonado. A expansão da democracia e do liberalismo econômico
representaria o fenômeno macropolítico mais importante dos últimos tempos,
selando o fim dos colapsos sistêmicos capazes de abalar o mundo com a derrota
do comunismo em 1991 (FUKUYAMA, 2006).
A ocasião do lançamento do livro de Fukuyama era, afinal de contas,
a do desmantelamento da União Soviética e da adoção da democracia por
seus estados membros, até a China então cedia uma parcela do controle de sua
sociedade. As crises gêmeas do autoritarismo e do planejamento centralizado
socialista haviam deixado apenas um competidor de pé na arena mundial: a
doutrina da liberdade individual e a soberania popular (FUKUYAMA, 2006).
Para Fukuyama (2006), existiria um fio condutor entre o capitalismo e
a democracia, sendo que a revolução liberal econômica precedia o movimento
em direção à liberdade política. O autor segue a teoria da modernização do
sociólogo americano Seymour M. Lipset em que as sociedades, na medida em
que crescem e se desenvolvem, avançam na direção de uma existência civilizada
e democrática, características que seriam, portanto, um subproduto do avanço
econômico (FUKUYAMA, 2016).
Apesar da relação entre liberalismo e democracia não ser acidental, a
regra tem suas exceções e Fukuyama (2006) cita os exemplos da Grã-Bretanha do
século XVIII como sendo liberal, mas não democrática, e o Irã atual que, apesar
democrático, não é liberal. No entanto, de forma geral, apenas a democracia e
sua capacidade de adaptação atenderia às demandas de um sistema capitalista
complexo que, por sua vez, promoveria uma sociedade industrializada e moderna
demandante de participação política e igualdade de direitos (FUKUYAMA,
2006). Países socialistas com economias centralizadas, como a China e a
União Soviética, alcançariam níveis de industrialização equivalentes aos da
Europa manufatureira da década de 1950, mas não atingiriam a economia “pósindustrial” em que a inovação tecnológica desempenha um papel fundamental
(FUKUYAMA, 2006).
Os países mais desenvolvidos do mundo só poderiam ser, portanto, as
democracias de maior sucesso, mas o que o atual crescimento econômico da
Ásia, onde não há nenhuma democracia modelo, nos diria sobre esta afirmação?
Da mesma forma que os economistas e cientistas políticos não puderam prever
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o nazismo na Alemanha dos anos 1930, o que o progresso histórico pode nos
reservar (FUKUYAMA, 2006)?
2 A NOVA REALIDADE
Em 1992, ano de lançamento da obra mais famosa de Fukuyama, a
certeza de que a democracia dominaria o mundo era inabalável e a sua expansão
era vista como uma evolução natural. Reinava o entendimento de que os
princípios adotados no ocidente como o Estado de Direito, o livre mercado e as
normas democráticas eram os únicos compatíveis com a vida moderna e apenas
a democracia e o liberalismo poderiam gerar desenvolvimento econômico.
Se os anos 1990 foram marcados pelo boom democrático, o que se
vivencia atualmente é uma recessão democrática2, em que ao mesmo tempo o
número absoluto de países democráticos para crescer e a qualidade da democracia
nos países sob este regime começa a cair. De acordo com o Democracy Index
2019 produzido pela Unidade de Inteligência da revista The Economist, a nota
média global da democracia é a pior desde 2006 quando a avaliação começou
a ser feita. Considerando as quatro classificações do relatório (democracias
plenas, democracias com defeitos, regimes híbridos e regimes autoritários), a
categoria que concentra o menor número de países é a de democracias plenas3
(THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2020).
O relatório aponta que nos últimos anos o descontentamento popular
com a democracia e com o sistema de representação política atingiu os países
ocidentais mais desenvolvidos, ao passo em que as regiões que não fazem parte
da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico)
seguem a tendência de adesão à prática autoritária (THE ECONOMIST
INTELLIGENCE UNIT, 2020). A recessão democrática é sentida na Europa,
na América Latina e nos Estados Unidos, o que comprova que não se trata de
um foco isolado.
De acordo com o relatório realizado pelo Freedom House, o ano de 2019
foi o 14° ano de declínio das liberdades globais e 64 países tiveram piora nas
suas avaliações de direitos políticos e liberdades civis (FREEDOM HOUSE,
2020). O mais impressionante é que, segundo a pesquisa, a maior deterioração
foi observada no topo da pirâmide (FREEDOM HOUSE, 2020), ou seja, em
países que sempre foram mais do que apenas democráticos, mas defensores
da democracia.
Termo cunhado pelo cientista político norte-americano Larry Diamond para descrever o fim
do processo contínuo de ampliação de democracias no mundo.
3
De acordo com o Democracy Index 2019, de um total de 167 países, 22 são democracias plenas,
54 são democracias com falhas, 37 são regimes híbridos e 54 são regimes autoritários.
2
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A utopia democrática prevista por Fukuyama parece mais longe hoje
do que no início do século e o autor reconheceu, em 2019, que sua visão
inicial pode ter sido otimista demais e que a história, de fato, não parou de
se reescrever. Ao invés de atingir o ápice pacífico da democracia liberal e o
reino absoluto do capitalismo, sem espaço para novos radicalismos, o mundo
enfrente turbulências políticas e uma persistente estagnação econômica. O ano
de 2019 foi chamado de “o ano das manifestações” pelo Washington Post em
que dezenas de protestos eclodiram ao redor do mundo motivados por diferentes
insatisfações políticas e econômicas.
Levando-se em conta a evolução mundial recente concluímos que
houve muito mais avanços econômicos do que políticos, o ressurgimento de
políticos populistas é um reflexo da insatisfação do eleitorado com a política
atual. Quando o atual sistema econômico para de entregar crescimento e redução
de pobreza e abre caminho para corrupção e perpetuação de elites políticas no
poder, outras formas de governo passam a disputar o seu lugar.
Fukuyama (2006) havia previsto que algumas prováveis causas de
ameaça ao liberalismo poderiam ser o nacionalismo e o extremismo religioso,
quando na realidade é a causa destes movimentos que ameaçam o atual sistema,
ou seja, a estagnação econômica, a falta de confiança na política e o rancor em
relação à globalização. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a democracia
gozou de grande apoio popular graças ao contínuo crescimento do PIB dos seus
representantes, porém, regimes autoritários também gozarão de apoio popular
ao entregarem aumento do PIB per capta.
A ideia preconcebida da democracia, assim como do livre mercado,
ultrapassaram gerações sem que se desse conta da sua funcionalidade e
efetividade na prática. Na teoria, a possibilidade de eleger governantes e de
seguir um regime econômico que defende espaço para todos e progresso por
meio da meritocracia funciona, mas evidências populares e científicas têm
demonstrado muita instatisfação.
3 O MODELO CHINÊS
A ampla correlação entre o aumento da renda per capta e a demanda por
uma maior participação política como previsto por Fukuyama não aconteceu
no maior país do mundo. Atualmente, Xi Jinping guia a China na direção
oposta, sendo hoje o melhor exemplo de ditadura pós-moderna que faz uso
de tecnologias de ponta e inteligência artificial para exercer o controle de sua
população (FUKUYAMA, 2006). Fukuyama outros economistas teriam errado
suas previsões ou a China é que constituiria uma exceção?
ACEMOGLU e ROBINSON (2012) defendiam que caso a China
não passasse por uma transformação política extensiva, não poderia ostentar
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um crescimento sustentável. Para os autores, a diferença entre os países ricos
e pobres seriam as instituições político-econômicas inclusivas ou extrativistas,
sendo que apenas as primeiras poderiam gerar prosperidade. Porém, a China com
suas instituições extrativistas é o país de crescimento mais rápido e duradouro
de que se tem registro, desafiando persistentemente os que acreditavam em uma
rápida desaceleração (LARDY, 2019).
O mundo, de fato, nunca assistiu um fenômeno como o da China que
passou de país pobre e rural a superpoderosa economia em apenas 40 anos
(LARDY, 2019). O crescimento estelar da China começou em 1978 com as
reformas econômicas de Deng Xiaoping que pretendiam replicar o modelo
ocidental do capitalismo e do livre mercado, reconhecendo que o país não
se modernizaria com as portas fechadas. A China então alcançou o lugar de
segunda maior economia do mundo4 (WORLD BANK, 2020) e a liderança
mundial em termos de poder de compra (MOYO, 2018).
De fato, não haveria crescimento chinês sem o abandono do socialismo,
mas engana-se quem o encara como um claro domínio da influência dos valores
norte-americanos, a realidade é sempre mais complexa. Como já mencionado,
a admissão da China na OMC acelerou o seu processo de reforma econômica
e desenvolvimento, mas o seu resultado processo de desenvolvimento
sem precedentes.
Tantos avanços econômicos não se refletiram em melhorias políticas e
sociais como se previa. De acordo com o relatório de 2020 do Freedom House
a China é um país “não livre” (tendo obtido nota 10 em uma escala de 0 a 100
na avaliação de direitos políticos e liberdades civis), estando entre os últimos
15 colocados, além de ter disso um dos 11 países que em 2019 promoveram
limpeza étnica (FREEDOM HOUSE, 2020).
Com a chegada ao poder do presidente Xi Jinping em 2013, o líder
chinês passou a controlar cada vez maior do Partido Comunista e o partido, por
sua vez, passou a controlar cada vez mais aspectos da vida dos chineses. A pauta
econômica então deixou de priorizar as exportações para focar no crescimento
interno e no desenvolvimento de um mercado doméstico resistente às ameaças
externas e capacitado para esmagar dissidências políticas (LARDY, 2019).
O crescimento impulsionado pelo sistema de mercado foi substituído
por um esquema regado a subsídios, licenciamentos e patrocínios vindos
do Estado em troca de compartilhamento de informações e intervenção do
governo. Sob o capitalismo estatal chinês, as companhias estatais ganham mais
disciplina de mercado e as empresas privadas ganham mais disciplina do partido
(THE ECONOMIST, 2020). A reforma proposta por Xi Jinping significa mais
De acordo com o levantamento do Banco Mundial realizado em 2019 levando-se em conta o
PIB dos países.
4
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ordem, mas menos equidade, e apesar de todas as contradições, tem apresentado
resultados, tendo diminuído o endividamento e estimulado os investimentos
estrangeiros (THE ECONOMIST; O ESTADO DE SÃO PAULO, 2020).
Apesar de muitos estudiosos defenderem que o crescimento chinês
não é sustentável, em razão das dívidas internas, dos subsídios e do roubo de
propriedade intelectual, sua economia foi menos afetada pela guerra de tarifas
com os Estados Unidos do que o esperado e tem demonstrado mais resiliência
diante da atual pandemia do que outros países (o FMI prevê para a China um
crescimento de 1% em 2020 e, para os EUA, uma contração de 8%) (THE
ECONOMIST; O ESTADO DE SÃO PAULO, 2020).
O misto de autocracia, tecnologia e dinamismo pode impulsionar
o crescimento chinês por anos (THE ECONOMIST; O ESTADO DE SÃO
PAULO, 2020). Mesmo que o pico do seu crescimento econômico tenha
passado, a economia chinesa, avaliada em US$14 trilhões, representa sozinha
16% do PIB mundial, o mercado de ações de melhor desempenho na atualidade
é o de Shenzhen e a China é o maior parceiro comercial de muitos países
do globo (THE ECONOMIST; O ESTADO DE SÃO PAULO, 2020). Fica,
portanto, cada vez mais difícil defender que o modelo chinês impedirá que o
país atinja a liderança da economia mundial (THE ECONOMIST, 2020).
O sucesso com o enfrentamento da pandemia reforça a ideia de que as
“vantagens institucionais” da China fazem a diferença, ou seja, que um governo
de um partido único forte fazendo uso dos seus recursos econômicos e sociais
pode se recuperar de uma crise de uma forma mais eficiente (THE ECONOMIST,
2020). Este fato aliado à melhoria na qualidade de vida, à redução da pobreza
e à promessa de crescimento com retomada do prestígio internacional fez com
que o governo chinês assegure legitimidade interna.
Apesar do país não respeitar direitos e liberdades civis, grande parte
da população apoia a priorização do desenvolvimento do mercado consumidor
e da infraestrutura em relação ao Estado de Direito. A vida social segue os
moldes do capitalismo, com alta produção e consumo, mas o setor político não
incorporou o modelo ocidental (MOYO, 2018).
O chamado “modelo chinês” é mais bem entendido se dividido em três
níveis: meritocracia, no nível mais alto; sistema híbrido, no nível intermediário;
e democracia no nível mais baixo. Os representantes locais são eleitos pela
população em pleitos municipais e, dai em diante, para passarem a patamares
mais altos do governo, devem submeter-se a um processo meritocrático que
combina exames e avaliações de desempenho (FECOMERCIO SP, 2017).
A meritocracia será apoiada como uma forma de governo se existir
uma cultura que defenda a legitimidade do sistema que premia o maior
esforço com maiores recompensas. Quanto mais uma população considerar
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que o princípio de recompensar o mérito é aplicado de maneira consistente e
justa, mais estarão propensos a aceitar este princípio, criando o seu próprio
círculo virtuoso (ZINGALES, 2012). O sistema meritocrático chinês é coerente
com sua realidade, sua história e sua cultura e, mesmo que imperfeito, tem
entregado desenvolvimento econômico e obtido apoio popular.
Para Moyo (2018), é possível a democracia não seja benéfica para a
China, da mesma forma que não faria sentido defender a reforma do sistema
político norte-americano de acordo com os valores de Confúcio, não haveria
como implementar mudanças no modelo chinês de acordo com a ótica liberal
ocidental (BELL, 2016). A ideia de não eleger os seus governantes parece
inconcebível para os ocidentais, mas existem outros sistemas políticos que,
afastados do autoritarismo e da corrupção, podem ser eficientes.
Nesse sistema, em tese, os líderes escolhidos têm mais experiência,
portanto cometem menos erros, ao mesmo tempo em que estão comprometidos
com um objetivo comum bem delimitado pelo Partido e passsam a seguir planos
estratégicos de longo prazo, o que, idealmente, os torna menos propensos
a governarem em prol de interesses próprios ou de olho em reeleições
(FECOMERCIO, 2017).
A melhor alternativa para a China hoje seria transformar-se em uma
sociedade mais aberta e justa por meio da adoção dos princípios do liberalismo
sem necessariamente chegar à democracia eleitoral nos moldes ocidentais. A
meritocracia política chinesa, que promove agentes públicos de acordo com
sua habilidade intelectual, inteligência emocional e virtude (traduzida como o
afastamento da corrupção e a lealdade ao Partido Comunista), poderia, por ora,
ser preservada desde que alinhada a critérios transparentes e justos e afastada
do autoritarismo.
A China somente adotará o sistema democrático quando convencer-se
de que não é possível afastar o autoritarismo do seu atual sistema meritocrático
e que a corrupção e a ineficiência geradas pela falta de fiscalização superam os
seus ganhos econômicos.
Engana-se, entretanto, quem acredita que o poderio chinês limitarse-á à esfera econômica, este tipo de poder é invariavelmente revertido para
as esferas políticas, culturais e militares. O país tem suas próprias concepções
do que vem a representar nação, civilização e raça, o que faz com que sua
história e seus ideais sejam diferentes dos ocidentais, e diante de uma eventual
hegemonia chinesa, são esses valores que redesenharão a nova ordem mundial.
Para os que defendiam que a China, mais cedo ou mais tarde, se curvaria ao
modelo ocidental, é bom considerar, como possível alternativa, uma nova era
em mandarim (JACQUES, 2012).
E aqui não trata-se de discutir se haverá ou não uma nova Guerra
Fria, com dois polos antagônicos de diferentes sistemas disputando o domínio
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mundial, sabemos que a separação do mundo globalizado em duas esferas
de influência não é mais possível. É mais do que isso, trata-se de analisar
como um país pode vir a tornar-se a maior economia do mundo (e todas as
implicações políticas e culturais que isso traz) às margens do modelo ocidental
da democracia.
O sucesso econômico chinês incomodaria qualquer outra potência
mundial mesmo que o país fosse uma democracia e sua sociedade fosse livre,
é o fato deste sucesso não seguir a cartilha pré-determinada no século passado
que precisa ser analisada. Por que nunca considerou-se que nem todos os
países devem ser democráticos e mais do que isso, que possam prosperar fora
da democracia?
CONCLUSÃO
O consenso de que a China, como resultado do seu crescimento e de
sua modernização, acabaria como as grandes potências ocidentais foi reforçado
pelas políticas norte-americanas adotadas nas últimas três décadas (JACQUES,
2012). Os Estados Unidos, assim como outros países, acreditavam, portanto,
que a ordem mundial pouco mudaria com a ascensão chinesa, trataria-se apenas
de outra grande potência capitalista e democrática no cenário global, outra que
encaixaria-se perfeitamente na comunidade mundial e cumpriria fielmente às
regulações das organizações internacionais.
Tendo sido hegemônico por tanto tempo, é difícil para os Estados
Unidos e seus seguidores enxergar fora da bolha do modelo ocidental. O
progresso dos outros países é medido de acordo com a sua ocidentalização, já
que é o Ocidente que ocupa, e sempre ocupará, o lugar mais alto da civilização
(JACQUES, 2012).
As manifestações nas ruas e as pesquisas garantem, porém, que há uma
crescente insatisfação com a democracia e suas instituições políticas e com o
modelo de livre mercado. Segundo Fukuyama (2006), a história nos ensinou
que o futuro deve trazer novos e inimagináveis males, o que não se imaginava
é que a calamidade viria em forma de retrocesso democrático e estagnação
econômica. Para BELL (2016), a complacência e a autocongratulação com a
democracia formaram a receita perfeita para o atual desastre.
De fato, a calamidade democrática não vem em forma de China, é a
China que se fortalece a margem da calamidade democrática. Porém, ao longo
da história, algumas alternativas à democracia e ao capitalismo provaram-se
desastrosas, como o comunismo, o nazismo e o maoísmo, e fizeram com que
fossem rapidamente refutadas. Se qualquer proposta de mudança é mal vista,
mas a democracia vem perdendo apoio popular, qual seria a solução?
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Chega-se à invariável conclusão de os princípios democráticos só
conseguirão ser mantidos se houver uma reforma de suas instituições e
uma revisão de suas expectativas. Mesmo tendo alcançado um número sem
precedentes de países nos anos 1990 e superado ideologias opostas como a
monarquia, o fascismo e o comunismo, a democracia não avançará sem
mudanças (FUKUYAMA, 2006).
A onda de protestos no mundo desenvolvido e a insurgência popular em
democracias maduras demonstram um potencial para a renovação democrática
(THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2020), que este seja o momento
de desapego de práticas e ideologias passadas que viabilizem reformas futuras.
Para Fukuyama a pandemia pode levar os Estados Unidos a um relativo declínio
diante da contínua erosão da ordem liberal internacional e da ressurgência do
fascismo ao redor do mundo. Por outro lado, poderia acarretar no renascimento
da democracia liberal, um sistema que ao longo dos anos tem se mostrado
resiliente (FUKUYAMA, 2020). Se ambos os cenários são possíveis, basta que
se escolha o que se quer seguir.
Mais do que ressaltar os avanços econômicos e o atual poderio chinês,
que nem de longe devem ter suas políticas defendidas, o que se busca é um abrir
de olhos para uma análise do cenário mundial até então cegada pela hegemonia
democrática. É preciso reconhecer que nem todos os países se curvarão
à democracia e que ela nem mesmo é necessária para o desenvolvimento
econômico? O que deve ser feito se o que se pretende é que a democracia volte
a se perpetuar?
Com o entendimento de suas ineficiências e insatisfações, é possível
sugerir mudanças ao regime democrático que não é isento de falhas ou imune
à melhorias como se defendia. Neste sentido, é até possível enxergar o “fim da
história” ao final do túnel, mas passamos por um desvio de percurso e é preciso
seguir evoluindo. Existe muito em jogo para que não acreditar que as crenças
e as convicções defendidas pelos estudiosos algumas décadas atrás estejam
ultrapassadas, é preciso aceitar que não chegamos ao fim da história.
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VANTAGENS DO COMPLIANCE NO EXÉRCITO BRASILEIRO
ADVANTAGES OF COMPLIANCE IN THE BRAZILIAN ARMY
Flávia Jeanne Ferrari5
José Laurindo de Souza Netto6
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RESUMO
O objetivo geral deste estudo é determinar quais os aspectos que podem ser
otimizados através da inserção de um programa de compliance no meio militar.
Mesmo que já estejam sendo empregados sistemas de controle interno e gestão
de riscos no Exército Brasileiro ao longo dos anos, justifica-se discutir a respeito
do compliance de modo que o mesmo complemente e otimize os sistemas de
governança, ética e integridade dentro do exército, mantendo assim sua boa
reputação junto a sociedade brasileira. Para tal, o trabalho trata-se de uma pesquisa
bibliográfica, de método qualitativo. Com o estudo realizado, pode-se apontar que
um programa de compliance no meio militar não apenas tem a possibilidade de
trazer melhorias em todos os setores, integrando-os, como também ressalta que o
exército é um meio altamente propício para a introdução desse tipo de sistema, uma
vez que o mesmo valoriza a ética, a integridade, a responsabilidade e a transparência.
PALAVRAS-CHAVE: Exército Brasileiro; Compliance; Integridade; Gestão de
Riscos; Compliance Militar.
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ABSTRACT
The general objective of this study is to determine which aspects can be optimized
through the insertion of a compliance program in the military. Even though
internal control and risk management systems have already been employed
in the Brazilian Army over the years, it is justified to discuss compliance so
that it complements and optimizes governance, ethics and integrity systems
within the army, thus maintaining its good reputation with Brazilian society.
For this, the work is a bibliographic research, using a qualitative method. With
the study carried out, it can be pointed out that a compliance program in the
military environment not only has the possibility of bringing improvements
in all sectors, integrating them, but also emphasizes that the army is a highly
propitious means for the introduction of this type system, since it values ethics,
integrity, responsibility and transparency.
KEYWORDS: Brazilian army; Compliance; Integrity; Risk management;
Military Compliance.
INTRODUÇÃO
Uma série de investigações e desmantelamento de esquemas de
corrupção gigantescos vêm ganhando cada vez mais notoriedade no Brasil,
expondo tais mazelas e os rombos existentes dentro da esfera pública do país.
Tratam-se de casos que evidenciam uma cultura que não valoriza a
integridade, a ética e o agir conforme as normas, seja em qual for o patamar
da hierarquia administrativa do país. Em outros termos, falta o exemplo do
agir em compliance com a normatização de cada setor ou atividade, visto que
as ações das entidades e servidores públicos acabam por refletir no âmbito
privado e social.
Além disso, o acúmulo desenfreado de casos de corrupção e desvios
minam qualquer credibilidade da máquina pública para com a população,
gerando um sentimento de desleixo e impunidade.
Em contraponto a esse contexto, o Exército Brasileiro ainda desponta como
uma das instituições com maior credibilidade e confiabilidade junto à população,
ainda que internamente enfrente dificuldades administrativas e operacionais.
Apesar da existência de sistemas de controle interno e gerenciamento de
riscos dentro da entidade militar, justifica-se discutir a respeito do compliance
para completar tal quadro de controle e governança. Nesse sentido, o presente
estudo aborda a seguinte problemática: quais as vantagens e a possibilidade da
implementação de um programa de compliance dentro do Exército Brasileiro?
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Por objetivos, pretende-se: determinar quais os aspectos que podem ser
modificados positivamente através do compliance no meio militar; apontar as
normas às quais o Exército se submete no que diz respeito à prestação de contas,
controle interno e gestão de riscos; apontar conceitos gerais de compliance e
discutir as possibilidades do compliance dentro do exército Brasileiro.
O estudo foi desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica, de
método qualitativo, explorando legislações, apontamentos da literatura e demais
materiais relacionados à temática abordada.
1 O EXÉRCITO BRASILEIRO: SUBMISSÃO ÀS NORMAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES
A Administração Pública Federal subdivide-se em duas esferas, sendo
elas direta e indireta, conforme estabelecido pelo Decreto-Lei nº 200/678. A
Administração Direta inclui “serviços integrados na estrutura administrativa da
Presidência da República e dos Ministérios”, enquanto a Indireta compreende
entidades dotadas de personalidade jurídica própria, como empresas públicas,
autarquias, fundações e sociedades de economia mista.9
Importante assinalar que a administração direta, como sugerível, é
centralizada e integra-se de forma direta ao poder executivo. Logo, ao incluir-se
nessa esfera também o Ministério da Defesa, entende-se que o Exército Brasileiro
faz parte da administração direta, ao fazer parte do sistema organizacional
desse Ministério.
A Constituição da República Federativa do Brasil esclarece, no artigo
142, que o Exército se fundamenta na hierarquia e na disciplina, sendo destinado
a defesa dos poderes constitucionais e da Pátria, sob autoridade suprema do
presidente da República.10
No âmbito administrativo do exército, há o Regulamento de
Administração do Exército – RAE, estabelecido pelo Decreto Nº 98,820/9011, o
qual tem por finalidade:
BRASIL. Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967: Dispõe sobre a organização da
Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras
providências. Diário Oficial da União, 1967. Disponível em: Acesso em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm. 10 fev. 2021.
9
Ibid., 1967, art. 4º, § I e II.
10
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são
instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina,
sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia
dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem (BRASIL, 1988).
11
BRASIL. Decreto Nº 98.820, de 12 de janeiro de 1990: Aprova o Regulamento de Administração
do Exército (RAE) – (R-3). Diário Oficial da União, 1990. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D98820.htm. Acesso em: 12 fev. 2020.
8
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[...] estabelecer os preceitos gerais para as atividades
administrativas do Exército.
§ 1º Prescrições particulares relativas ao tratamento
pormenorizado de questões atinentes a material, economia
e finanças, pessoal e patrimônio, constituirão publicações
específicas, complementares a este regulamento.
§ 2º As atividades administrativas em campanha
obedecerão a manuais de campanha e a outras publicações
especificamente elaboradas para tal fim.
§ 3º As publicações complementares, a que se referem
os parágrafos anteriores, serão objeto de relacionamento
permanentemente atualizado, através de publicações
periódicas editadas pelo Ministério do Exército.12

Ainda que o Exército Brasileiro tenha impresso sobre si mesmo o legado
da disciplina, autoridade, responsabilidade, força e honra, é indispensável
destacar que essa entidade faz parte de uma administração da esfera pública.
Não se tratam de forças que existem e atuam fora do alcance do governo, mas
sim em prol de um bem comum e constitucional.
O próprio RAE, em seus artigos 3º e 5º trata dessa questão com clareza:
Art. 3º A Administração do Exército é parte integrante
da Administração Federal e a ela se subordina segundo
normas legais [...]
Art. 5º As atividades administrativas do Ministério do
Exército obedecerão aos mesmos princípios previstos
em lei para a Administração Federal e, ainda, a outros
princípios particulares necessários ao atendimento de suas
peculiaridades. (Grifo nosso).13

Assim, mesmo que as Forças Armadas ainda estejam entre as instituições
com maior nível de confiabilidade junto à população brasileira14, não se pode
considerar o Exército como uma entidade aquém das normas e leis.
Ao contrário, o Exército deve se submeter aos mesmos padrões de
transparência, legalidade e integridade, dentro das suas possiblidades, e estar em
conformidade com o que se espera da instituição dentro da legislação vigente.
BRASIL, 1990, art. 1º, § 1-3.
Ibid., 1990, art. 3º e 4º.
14
Conforme tendência demonstrada em pesquisas de opinião sobre confiança realizadas de 2008
até 2020 (RUSSO, 2020).
12
13
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Por essa razão torna-se explicita a necessidade de sistemas de controle
interno que definam e garantam o cumprimento dos preceitos da ética e da
integridade militar.
No contexto do presente estudo, pode-se destacar alguns destes preceitos
que se mostram mais pertinentes, preceitos estes constantes no Vade-Mécum de
Cerimonial Militar do Exército - Valores, Deveres e Ética Militares (VM 10).
I – Cultuar a verdade, a lealdade, a probidade e a
responsabilidade como fundamentos de dignidade pessoal.
II – Exercer, com autoridade e eficiência, as funções que
lhe couberem em decorrência do cargo.
III - Respeitar a dignidade da pessoa humana.
IV – Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos,
as instruções e as ordens das autoridades a que estiver
subordinado. [...]
XVI – Abster-se de fazer uso do grau hierárquico para
obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para
encaminhar negócios particulares ou de terceiros.
XVII – Abster-se do uso das designações hierárquicas em
atividades que venham a comprometer o bom nome das
Forças Armadas; eXVIII – Zelar pela observância dos
preceitos da ética militar.15

Ao final, o VM 10 do Exército ainda complementa: “A violação dos
Deveres, Valores e Ética Militares constitui, normalmente, crime ou transgressão
disciplinar e é fator impeditivo para a concessão das condecorações da Ordem
do Mérito Militar, Medalha Militar, Pacificador, Praça Mais Distinta e outras”.16
Ora, são tais condecorações e demais conquistas no meio militar que
estimulam o prestígio e o mérito pelas boas ações e pela conformidade com os
preceitos da instituição, bem como contribuem para que o exército mantenha sua
postura íntegra e confiável diante da sociedade, com quem goza de grande prestígio.
Logo, ser privado de tais condecorações acarreta grande mácula a honra
do militar dentro e fora da instituição, gerando prejuízos a imagem da mesma
enquanto um corpo integrado membros.
BRASIL. Portaria Nº 156, de 23 de abril de 2002: Aprova o Vade-Mécum de
Cerimonial Militar do Exército - Valores, Deveres e Ética Militares (VM 10). Ministério
da Defesa, Secretaria Geral do Exército, 2002. Disponível em: http://www.eb.mil.br/
documents/10138/6563889/Vade+M%C3%A9cum+Valores.pdf/f62fb2bb-b412-46fd
-bda0-da5ad511c3f0. Acesso em: 15 fev. 2021.
16
Ibid., 2002.
15
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Assim, é conveniente aos membros e ao Exército como um todo
implementarem e praticarem sistemas mais severos de gestão de riscos e práticas
de compliance, tal como o é em todas as demais esferas da Administração
Pública, uma vez que, como outrora mencionado, o Exército integra esta
administração e deve estar submetido à legislação vigente.
1.1 PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO DE RISCOS JÁ PRESENTES NO
EXÉRCITO BRASILEIRO
O Exército Brasileiro tem vinculado a si uma extensa missão junto a
administração pública direta, bem como goza de grande prestígio e confiança
com a sociedade. Por conta disso, é de interesse da entidade buscar meios de
manter esse cenário de integridade, competência e transparência.
Além das atribuições, a instituição militar está exposta a uma série
de riscos, os quais necessitam de monitoramento e uma gestão responsável,
tanto para prevê-los quanto para tomar atitudes condizentes em caso de
suas ocorrências.
Para isso, o Exército vem sendo incumbido, ao longo de sua história, a
implementar sistemas de gestão de riscos e controles internos. Inicialmente, os
controles e prestações de contas ocorriam para com a Câmara dos Deputados
(1829), passando pela criação de entidades internas e, finalmente em 2010,
foi criado o Centro de Controle Interno do Exército – CCIEx17, que tem por
missão: “planejar, coordenar e executar as atividades de Controle Interno
no âmbito do Comando do Exército e [...] cumprir o previsto no Art. 7018 da
Constituição Federal”.19
É nesse sentido que o CCIEx atua, realizando o controle interno da
entidade e tendo por principal missão:
[...] comprovar a legalidade, a legitimidade e avaliar
o desempenho e os resultados da gestão orçamentária,
financeira, patrimonial, contábil e de pessoal, no âmbito do
Exército Brasileiro e das Entidades Vinculadas e apoiar o
controle externo no exercício de sua missão institucional.20
Decreto nº 7.299, de 10 de setembro de 2010.
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e
das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder (BRASIL, 1988).
19
CCIEx: Histórico. Exército Brasileiro. Disponível em: http://www.cciex.eb.mil.br/index.php/
en/historico. Acesso em: 12 fev. 2021.
20
BRASIL. Diretrizes do Chefe do Centro de Controle Interno do Exército. 7º Centro de
17
18

274

DISCIPLINA MINISTRADA PELO PROF. DR. SERGIO MORO NO PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA - UNICURITIBA

As diretrizes do CCIEx destacam ainda que esse controle interno visa
antes de tudo o aspecto preventivo, reduzindo assim a ocorrência de desvios de
conduta e irregularidades.
Assim, ainda que se mostre um processo lento e progressivo, as práticas
de compliance vem sendo introduzidas na estrutura organizacional do Exército
e de toda a Administração Pública Brasileira, seguindo exemplos internacionais
e inclusive de instituições da esfera privada.
Esse processo também pode ser visto como reflexo do contexto social e
corporativo que vem se desenrolando nos últimos anos, o qual incentiva e valoriza
práticas e gestões baseadas na transparência, na ética, na responsabilidade e no
cumprimento efetivo das funções da instituição (GUIMARÃES, 2019).
Quanto aos referidos riscos existentes nas atividades do Exército
Brasileiro, o Relatório de Gestão do Exército de 2018 destaca os seguintes:
[...] riscos estratégicos, riscos operacionais, riscos de imagem/
reputação, riscos de conformidade, riscos financeiros/
orçamentários, riscos tecnológicos, riscos de ativos, riscos
ao meio ambiente e riscos para a integridade que configurem
ações ou omissões que possam favorecer a ocorrência de
fraudes ou atos de corrupção, podendo ser causa, evento ou
consequência de outros riscos. (Grifo nosso).21

Considerando esses riscos expostos, a Gestão de Riscos da Organização
Militar trabalha a partir de oito componentes que se integram entre si a fim de
prevenir e monitorar ocorrências. São eles: ambiente interno (tudo o que se
relaciona aos valores, competências, delegação de responsabilidades, estruturas
organizacionais e recursos humanos); fixação de objetivos (os objetivos de cada
departamento e nível da instituição devem ser claros e comunicados, de modo a
haver a identificação de situações que se mostrem empecilhos ao cumprimento
de tais objetivos); identificação dos eventos (“devem ser identificados e
relacionados os riscos inerentes à própria atividade da organização, em seus
diversos níveis”).22
Tem-se ainda a avaliação de riscos (cada caso ou evento deve ser
avaliado tendo em vista o potencial de impacto no caso de sua ocorrência);
Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército, 2020, p. 4. Disponível em: http://www.7cgcfex.
eb.mil.br/phocadownload/diretrizes/diretrizes_2020/Diretriz_Ch_CCIEx_2019_2020.pdf.
Acesso em: 13 fev. 2021.
21
BRASIL. Relatório de gestão do Exército Brasileiro: Exercício de 2018. Ministério da
Defesa: Brasília, 2019, p. 37 - 38. Disponível em: http://www.cciex.eb.mil.br/images/pca/2018/
cmdopca2018.pdf. Acesso em: 15 fev. 2021.
22
Ibid., 2019, p. 38.
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resposta a riscos: (após identificados os riscos eminentes na entidade, deve
haver a articulação de estratégias em resposta ao risco. Tais respostas devem ser
proporcionais à avaliação realizada previamente, podendo resultar em aceite,
mitigação ou evitamento do risco).23
Os demais três componentes relacionados ao trato dos riscos enfrentados
nas atividades do Exército são:
•

•

•

Atividades de controles internos: são as políticas e os
procedimentos estabelecidos e executados para mitigar
os riscos que a organização tenha optado por tratar.
Também denominadas de procedimentos de controle,
devem estar distribuídas por toda a organização, em
todos os níveis e em todas as funções. Incluem uma
gama de controles internos da gestão preventivos e
detectivos, bem como a preparação prévia de planos
de contingência e resposta à materialização dos riscos;
Informação e comunicação: informações relevantes
devem ser identificadas, coletadas e comunicadas,
a tempo de permitir que as pessoas cumpram as
tarefas de sua responsabilidade, não apenas com
dados produzidos internamente, mas, também, com
informações sobre eventos, atividades e condições
externas, que possibilitem o gerenciamento de riscos e
a tomada de decisão. A comunicação das informações
produzidas deve atingir todos os níveis, por meio de
canais claros e abertos que permitam que a informação
flua em todos os sentidos; e
Monitoramento: tem como objetivo avaliar a qualidade
da gestão de riscos e dos controles internos da gestão,
por meio de atividades gerenciais contínuas e/ou
avaliações independentes, buscando assegurar que estes
funcionem como previsto e que sejam modificados
apropriadamente, de acordo com mudanças nas
condições que alterem o nível de exposição a riscos.24

Deste modo, percebe-se que o setor militar vem atualizando-se no
sentido da implementação de controles de gestão de riscos, o que de fato ajuda
a prevenir ou mesmo mitigar riscos que prejudiquem a entidade como um todo.
23
24

Ibid.
BRASIL, 2019, p. 38.
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Por outro lado, o compliance por si versa sobre o estar em conformidade com
normas e a legislação, bem como agir sob à luz da ética e integridade.
Logo, tais práticas de gestão de riscos e controle interno favorecem
a solidez, a transparência e a idoneidade dentro do Exército, embora essa
estrutura possa ser ainda mais aprimorada com a introdução do compliance.
O compliance, juntamente com a gestão de riscos e a governança corporativa
certamente fundamentam os pilares para uma instituição sólida e idônea, seja
na esfera privada ou pública.
3 O COMPLIANCE
De modo breve, é conveniente destacar aspectos gerais no que tange ao
compliance. Conforme a apostila da FEBRAM, o termo compliance:
[...] vem do verbo em inglês “to comply”, que significa
“cumprir, executar, satisfazer, realizar o que lhe foi
imposto”, ou seja, compliance é o dever de cumprir,
estar em conformidade e fazer cumprir regulamentos
internos e externos impostos às atividades da instituição
(FEBRABAN, 2009, p. 8).

O compliance aponta e gerencia possíveis riscos ao funcionamento e
reputação de uma instituição. Pode-se entender que a função do compliance é:
Assegurar, em conjunto com as demais áreas, a adequação,
fortalecimento e o funcionamento do Sistema de Controles
Internos da Instituição, procurando mitigar os Riscos
de acordo com a complexidade de seus negócios, bem
como disseminar a cultura de controles para assegurar
o cumprimento de leis e regulamentos existentes. Além
de atuar na orientação e conscientização à prevenção
de atividades e condutas que possam ocasionar riscos à
imagem da instituição (FEBRABAN, 2009, p. 8).

Ou seja, o compliance não se trata de implementar uma auditoria dentro
da instituição e vai muito além do cumprimento compulsório de normas e
regimentos, sejam legais ou internos.
O compliance também incorpora diversos princípios relacionados à
ética e à integridade. Isso justifica-se pois, ainda que nenhuma norma legal seja
infringida, determinados comportamentos ou condutas dentro da instituição
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(seja de qual for o nível hierárquico) acarretam impactos negativos na relação
com clientes, usuários ou mesmo empresas com que se tem contratos firmados.
Além das relações dentro e fora da instituição, ações antiéticas geram
a chamada publicidade negativa, maculando a reputação da entidade perante o
mercado e/ou a sociedade.
Por essa razão, ao considerar o compliance, deve-se aplicar seus
princípios a absolutamente todos os membros de uma instituição, afinal:
O compliance deve começar pelo “topo” da organização.
A efetividade do compliance está diretamente relacionada
à importância que é conferida aos padrões de honestidade e
integridade e às atitudes dos executivos sênior, que devem
“liderar pelo exemplo”. Sabemos que, para qualquer
instituição, confiança é um diferencial de mercado
(FEBRAM, 2009, p. 8).

É evidente que as legislações e regulamentos são essenciais e de
fato exercem um controle legal sobre a atuação de instituições, sejam elas
privadas ou públicas, todavia apenas essas não bastam para proporcionar que
tais entidades trabalhem em compliance. O compliance deve fazer parte da
cultura organizacional da instituição, tornando o agir ético e idôneo o único
comportamento aceitável, em qualquer cargo que se ocupe (FEBRABAN,
2009, p. 8).
4 APLICABILIDADE E VANTAGENS DO COMPLIANCE NO EXÉRCITO BRASILEIRO
O ambiente militar distingue-se do meio corporativo por uma série de
fatores, sendo alguns deles a grande estima pelos valores, disciplina, ética e
comprometimento dos seus membros.
É neste contexto que o exército brasileiro se mostra alinhado com os
princípios fundamentais para a implementação de programas de compliance
dentro da entidade militar (MORETZSOHN, 2017).
Isso se torna mais claro ao entender o compliance antes de tudo como
um comportamento e não somente exigências por si só. Trata-se de uma cultura
de procedimentos movidos pela idoneidade e transparência e responsabilidade.
Não se trata dos membros esperarem ações da instituição, mas sim de
cada membro ter consciência de suas ações e ser proativo dentro das suas
possibilidades (MORETZSOHN, 2017).
Como destaca Moretzsohn (2017), o meio militar mostra-se um
ambiente propício, senão ideal, para a introdução das práticas do compliance,
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especialmente devido a já conhecida disciplina e ação de comando da profissão.
No caso da disciplina, a falta de constância da mesma geralmente é a razão
para o insucesso de programas de compliance em ambientes empresariais
ou corporativos.
Já a ação de comando fortemente identificada nos integrantes do exército
reflete alta responsabilidade e responsabilização pelas ações individuais e da
equipe subordinada, bem como iniciativa e comprometimento com a execução
fiel de ordens advindas de cargos superiores ou emitidas.
Além disso, o profissional tende a comprometer-se com a “fiel execução
– e constante, desvalorização do setor administrativo, bem como acúmulo
excessivo de tarefas (MORETZSOHN, 2017).
Por conseguinte, ao tratar de fato da introdução de programas de
compliance no setor militar, pode-se mitigar um problema recorrente também
relacionado às funções administrativas. Isso porque o compliance implica
também em uma busca constante pela otimização das tarefas realizadas.
No setor militar, essa busca pode refletir na otimização das tarefas
administrativas – onde não raro apresentam-se falhas nas normas de escrita e
adequação de documentos e relatórios. Nesse contexto, o compliance estimula
não só a satisfação pelo trabalho bem realizado, como também valoriza esses
casos dentro da instituição. Além disso, um trabalho administrativo bem feito
reflete no setor operacional, ocasionando uma cadeia de boas iniciativas e
tarefas realizadas com eficiência (MORETZSOHN, 2017).
Uma organização militar baseada em princípios de compliance inibe
também comportamentos de fraudes, omissão ou mesmo de preguiça. Nas
palavras de Moretzsohn:
O Compliance é a medida mais indicada para a prevenção
de fraudes nos setores público e privado [...] o culto à ética,
a valorização do correto, do bem-feito, do justo, do que
diz a verdade espalham-se como metástases do bem dentro
da organização, deixando sem espaços para manobra os
espertalhões de plantão que rondam nas sombras à procura
de oportunidades (MORETZSOHN, 2017, p. 2).

Dentro desta colocação, também se torna mais viável, através do
compliance militar, identificar os profissionais que evitam o comprometimento,
a iniciativa e a responsabilização. Em termos diretos: “a função permite
o desenvolvimento de mecanismos que denunciam os omissos e os malintencionados, terminando com o nefasto corporativismo disfarçado de espírito
de corpo” (MORETZSOHN, 2017, p. 4).
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Como já discutido, o compliance no exército endossa a ética e a
integridade dentro da instituição, à medida que exige regulamentos internos
e códigos de conduta elaborados com perspicácia e sem possibilidade de
favorecimentos ilícitos, independentemente de cargos ou patentes.
Com todas essas possibilidades de aprimoramento da estrutura militar
através do compliance, deduz-se que, em consequência, a probabilidade de o
exército sofrer penalidades legais em qualquer esfera ou departamento que seja
são muito reduzidas, juntamente com o risco de prejudicar a valorizada imagem
positiva que o exército cultiva junto à população brasileira.
Além disso, agindo em compliance, a organização militar trabalha de
modo mais integrado e com confiança nos setores em subordinação, afinal cada
integrante tem a responsabilidade direta ou indireta pela manutenção da ética e
da transparência.
CONCLUSÃO
Ao considerar a crescente tendência de implementação de controles
internos e gestões de risco dentro de empresas e instituições – públicas e
privadas, nota-se também a valorização de programas de compliance para
integrar essas práticas.
No que tange o Exército, o mesmo goza de alto nível de confiabilidade
junto a população brasileira, mesmo sendo integrante da Administração Pública
Direta, o que o impele a buscar manter sua integridade como instituição.
Ainda que já conte com sistemas de gestão de riscos e controles
internos, a entidade militar pode ter suas atividades elevadas a um patamar
de maior precisão, eficiência e qualidade, tanto no setor operacional quanto
administrativo.
Os estudos realizados permitem concluir que, embora apenas um
programa de compliance não baste por si só para garantir o bom funcionamento
da organização militar, o mesmo traz vantagens que por si só melhoram as
relações entre as hierarquias e valorizam todas as atividades realizadas com
qualidade – sejam operacionais ou de cunho administrativo.
Além disso, o compliance no Exército aparenta favorecer uma cultura que
incentiva ainda mais o agir com ética, transparência e verdade, integrando assim
todos os níveis da instituição, mitigando assim os espaços para fraudes, maus
comportamentos e eventuais processos ou sanções legais contra o Exército, uma
vez que o mesmo está submetido às normas e regras previstas constitucionalmente,
tal como qualquer outra entidade da Administração Pública.
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LAVAGEM DE DINHEIRO E MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO
MONEY LAUNDERING AND RESEARCH METHODS
RESUMO

Fabiano Andrade Blau25

O artigo tende ao estudo das técnicas de investigação policial em crimes de
lavagem de dinheiro, sendo apontado com uma atuação criminosa corrente,
vez que os instigadores deste tipo de atividade contrária à lei, utilizam-se de
meios eletrônicos bastante sofisticados e moderno para comunicação, o que
impossibilita muito à atividade policial. Os crimes de lavagem de dinheiro são
dinâmicos, e prejudicam muito a população, com o intuito de camuflar valores
e bens adquiridos de forma ilegal, sendo de forma direta postos de maneira
legal e formal no mercado. O liame das organizações do crime com a lavagem
de dinheiro resultou com que o presente crime ganhasse maior destaque na
sociedade. Deste modo, a elucidação dos métodos de lavagem de dinheiro
forma um importante instrumento na batalha contra o crime organizado. O
Estado é o único que tem o poder administrativo legal para investigar e punir
indivíduos de uma sociedade. No entanto, somente a criação de uma lei própria
à lavagem de dinheiro, não constitui, tão sozinho, um modo de enfrentamento
e abrandamento na luta a esse tipo criminoso. Pois é fundamental que a policia
crie métodos e técnicas com o escopo de diminuir esta modalidade criminosa,
trazendo os transgressores desse pratica delituosa ao fulgor da justiça. Sendo
que para a elaboração deste artigo utilizarei a metodologia de pesquisa
bibliográficas, objetivando trazer formas de combate aos crimes financeiros e
métodos de investigação criminal.
PALAVRAS-CHAVE: Crimes Financeiros. Lavagem de dinheiro. Métodos de
investigação criminal.
ABSTRACT
The article tends to study the techniques of police investigation in money
laundering crimes, being pointed out with a current criminal activity, since the
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instigators of this type of activity contrary to the law, use very sophisticated and
modern electronic means for communication, which makes police activity very
impossible. Money laundering crimes are dynamic, and are very damaging to
the population, in order to camouflage illegally acquired values and goods, being
directly placed in a legal and formal manner on the market. The link between
crime organizations and money laundering resulted in the present crime gaining
more prominence in society. In this way, the elucidation of money laundering
methods forms an important tool in the battle against organized crime. The
State is the only one that has the legal administrative power to investigate
and punish individuals in a society. However, the creation of a law specific to
money laundering alone does not constitute, on its own, a way of confronting
and slowing down the fight against this criminal type. For it is essential that the
police create methods and techniques with the scope of reducing this criminal
modality, bringing the transgressors of this criminal practice to the brilliance of
justice. Being that for the elaboration of this article I will use the bibliographic
research methodology, aiming at bringing ways to combat financial crimes and
methods of criminal investigation.
KEYWORDS: Financial Crimes. Money laundry. Methods of criminal
investigation.
INTRODUÇÃO
Atualmente se vive em um tempo que praticamente só se conversa
sobre “garantias individuais e direitos humanos” pois há um outro ponto de
vista, aonde estão as pessoas com responsabilidade social e que fazem o seu
papel no convívio da sociedade, pessoas que são todos os dias submetidos a
bandidos, que se utilizam de mecanismos para enganar as instituições policiais
e gerar danos muitas vezes irreparáveis à sociedade. Nessa mesma linha de
pensamento, mostra-se um aumento expressivo em nosso cotidiano dos crimes
econômicos e financeiros, com o escopo de tornar legitimo o faturamento
proveniente de práticas criminosas.
Essa forma de tornar legal o dinheiro derivado de atividades criminosas
é chamado de “Lavagem de Dinheiro”. O método de esconder ou disfarçar a
proveniência dos valores e dos bens arrecadados de maneira ilícita, a prática
desse tipo de crime não é nova, no entanto, a lavagem de dinheiro em grandes
dimensões que ocorre em mercados financeiros internacionais é muito recente,
com cerca de trinta anos, e tem preocupado muito a comunidade internacional,
deixando de ser abordado apenas na esfera jurídica.
Todavia, essa atividade criminosa já estivesse tipo penal a alguns
anos, o crime de lavagem de dinheiro pratica-se há centenas de anos, desde
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o momento em que ocorreu o primeiro crime financeiro e procurou-se dar a esse
ilícito penal um aspecto de legalidade.
O crime de lavagem de dinheiro mostra-se como um grande problema
a ser superado por governos de todo o mundo, com relação a grande quantidade
de dinheiro obtidos e movimentados de forma ilícita.
A Organização das Nações Unidas (ONU), que trata sobre Drogas e
Crimes (UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime) realizou um
estudo para verificar a amplitude dos ativos ilícitos obtidos pelo tráfico e demais
organizações criminosas e a quantidade desses ativos que são “lavados”, após
os números serem estudados, verificou-se que em 2009, cerca de 3,6% do
PIB mundial, ou seja, (próximo de US$ 2 trilhões) são de origens ilícitas, e
US$ 1 trilhão é derivado de corrupção; de US$ 300 a US$ 400 bilhões, das
drogas; e entre US$ 300 a US$ 400 bilhões, deriva do tráfico de armas. Os
demais correspondem a tráfico de pessoas, roubo e contrabando. O percentual
efetivamente tornado licito “lavado” pelas quadrilhas, aproxima-se de 2,7% do
Produto Interno Bruto mundial, totalizando algo em torno de US$ 1,5 trilhão.
Essa grande monta de valores que são movimentados, ao contrário do que
se imaginava, demonstra que a lavagem de dinheiro vem sendo utilizada tanto por
traficantes como por organizações criminosas que praticam várias modalidades de
crimes, como aqueles contra a propriedade intelectual os sequestros, roubos, tráfico
de armas e de pessoas, crimes contra a administração pública, extorsões, etc.
A lavagem de dinheiro é um meio para qualquer forma de negócio ilegal.
O dinheiro “lavado” é um reflexo do terceiro mundo da economia do planeta.
Esse crime visto sobre duas óticas, sendo a primeira, a qual autoriza
traficantes, contrabandistas, agentes públicos corruptos a prosseguirem com a
ocupação criminosa, possibilitando acessar os lucros obtidos de maneira ilícita;
em segundo, denigre as instituições financeiras, abalando a confiança popular,
a probidade e seriedade.
O escopo do presente trabalho é demonstrar as principais técnicas de
investigação em crimes de lavagem de dinheiro, com a perspectiva em apresentar
a luta no combate as atividades ilegais, orquestradas pelas organizações e
instituições desse país. Sendo que para a elaboração deste artigo utilizarei a
metodologia de pesquisa bibliográficas, objetivando trazer formas de combate
aos crimes financeiros e métodos de investigação criminal.
1 DESENVOLVIMENTO
1.1 ORIGENS HISTÓRICAS
Há vários estudos a respeito do surgimento dos crimes de lavagem de dinheiro
pelo mundo. Estudiosos do assunto dizem que se iniciou no século XVll, através dos
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mercadores de navios piratas na Inglaterra. Em decorrência das altas despesas de
grandes navios, alimentação, estoque e compra de armamentos, os piratas roubavam
os barcos que estavam em alto mar ou ancorados nos portos. Desta maneira, roubavase deste, roupas, cervejas, vinhos, assessórios etc., para poderem dar continuidade as
próximas viagens. Já naquela época existia uma forma de lavagem de dinheiro bem
semelhante ao que acontece atualmente, praticado pelos piratas. Eram depositadas as
mercadorias fruto dos roubos com comerciantes americanos, que as substituíam por
moedas mais valiosas. O fruto desses roubos tinha uma demanda muito alta entre os
mercadores, pois os piratas agiam de forma livre nos oceanos e portos, contudo, o
Governo não se preocupava em hostilizar a prática desse tipo de crime, facilitando a
troca, aceitação e a comercialização desses produtos.
O dizer lavagem de dinheiro originou-se no século passado, na década de
20, nos Estados Unidos, chamado de Money Laundering. Essa locução inglesa,
significa que o dinheiro obtido de forma ilícita deve ser lavado. Neste período existia
nos Estados Unidos vários grupos de criminosos, como; Al Capone, que atuava em
várias atividades ilegais, como prostituição, assassinatos e extorsão, dentre outros.
Com o escopo de tornar mais fácil o ingresso de dinheiro proveniente
das práticas criminosas, Al Capone comprou várias lavanderias, que facilitou
o depósito de notas de valores baixos, que eram corriqueiras das lavanderias,
porém advindas das práticas ilícitas. Deste modo o dinheiro ganho de forma
ilegal, passou a ter uma aparência de dinheiro legal, enganado as autoridades
de fiscalização.
Na década de 60, houve uma expansão do tráfico de droga pelo planeta,
tornando-se uma fonte de renda muito lucrativa para os criminosos, época em
que ocorreu um grande aprimoramento dos métodos de lavagem de dinheiro.
As instituições financeiras eram a melhor maneira de colocar o dinheiro
ilícito legalmente no mercado. Para que isso fosse evitado, os Estados Unidos
na década de 70, criou a Lei do Sigilo Bancário, que obrigava instituições
financeiras e bancos a prestar informações ao Governo Federal a respeito das
movimentações de valores que fossem superiores a US$ 10 mil dólares.
No entanto, no ano de 1986, os Estados Unidos criaram a Lei chamada
Money Laudering Act Control, passando a ter pela primeira vez na história
previsão legal, a prática criminosa de lavagem de dinheiro.
No ano de 1988, foi possibilitada pela ONU (ORGANIZAÇÕES DAS
NAÇÕES UNIDAS), um debate a respeito dos crimes de tráfico de drogas
e substância afins. Esse encontro passou a se chamar Convenção de Viena,
homenageando a cidade que promoveu o encontro. Como os crimes de tráfico de
drogas e a lavagem de dinheiro ocorre em todo o mundo, a Convenção de Viena
se mostrou no combate a essas práticas ilícitas, um instrumento internacional
muito poderoso, necessário para coibir a expansão dessas atividades criminosas
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e da grande quantidade de dinheiro que circulava de forma ilegal pelas
instituições financeiras.
A convenção instituiu a Financial Action Task Force on Money
Laundering (FATF), criado com o objetivo de dar uma solução em nível
internacional aos crimes de lavagem de dinheiro. Um dos trabalhos iniciais da
FATF foi elaborar sugestões estabelecendo medidas a serem realizadas pelos
Estados, criando um método consistente na luta contra o crime. As 40 orientações
que foram instituídas pela FATF, nortearam os países para que implementassem
as formas legais e operacionais no intuito de combater as práticas de lavagem
de capitais, financiamento e expansão criminosa, preservando a dignidade do
sistema financeiro.
Em decorrência do entendimento do termo “Lavagem de Dinheiro”, até
para as pessoas menos instruídas, foi então introduzido por vários países, dentre
estes países estão; França, Bélgica, Portugal, Colômbia e Itália.
A luta contra o crime de lavagem de dinheiro no brasil passou por três fases:
- A primeira fase, teve com meta tornar lícito o dinheiro derivado do
tráfico de droga.
- A segunda fase, apesar do tráfico, o crime de lavagem de dinheiro
era cometido mediante outras espécies de crimes previstos na lei
9.613/1998, anteriormente a mudança que ocorreu em 2012.
- A terceira fase, a mudança encaminhada pela Lei 12.683/2012, o
crime de Lavagem de Dinheiro incorrerá em qualquer modalidade de
infração penal.
A legislação recente tira a taxatividade dos crimes da lei antiga,
incluindo uma nova tipicidade, pois a pessoa que dissimular ou ocultar a
origem do dinheiro derivados de qualquer ilícito, com alcance inclusive das
contravenções penais, incidirá em crime de Lavagem de Dinheiro.
A lei nova aumentou a relação de indivíduos que foram obrigados a
mandar dados de movimentações financeiros duvidosas ao COAF, atingindo
empresários do ramo esportivo, doleiros, entre outras modalidades.
Apesar das várias nomenclaturas que existe de lavagem de dinheiro, e
das poucas oscilações que a frase possa vir a ter de uma nação a outra, todas
mencionam a vontade de ocultação de recursos ilícitos, para na sequência serem
colocados na economia, acobertados de legitimidade.
1.1.1 O que é lavagem de dinheiro?
Pela classificação da palavra, pode-se dizer que, lavagem de dinheiro
é a forma com que um criminoso converte o dinheiro ganho em uma atividade
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ilegal, em recursos aparentemente legítimos. Esta atividade demanda várias
operações, utilizadas para desaparecer com informações que possam levar a
origem dos recursos, no intuito de possibilitar aos criminosos a utilização destes
ativos sem comprometê-los. A ocultação é o método utilizado em toda a forma
de lavagem que contenha recursos que derivem de um crime anterior.
A colocação, integração e ocultação, são as três formas utilizadas na
lavagem de dinheiro, e que ocorrem ao mesmo tempo.
A colocação é a entrada de dinheiro obtidos de forma ilícita na economia,
através de depósitos e aquisição de bens. Para tanto utiliza-se de comércios e
bancos para colocar grandes importâncias de valores em espécie, normalmente
rateado em pequenas quantidades.
Embora o crime de lavagem de capitais possa acontecer em qualquer
parte, existe uma grande preferência por parte dos criminosos a países com
regramentos menos rigorosos ou instituições financeiras mais flexíveis. Também
outra forma levada em consideração é o interesse do poder público no combate
a esse tipo crime, pois quanto menor o empenho das autoridades em elucidar e
prender os envolvidos, melhor será. Pois esta é a fase que traz maior ameaça aos
criminosos em relação a propinquidade da verba e sua proveniência.
A ocultação limita-se em criar obstáculos na perseguição dos valores
fruto da atividade ilícita, nessa fase o criminoso separa a verba de onde se
originou, seguindo por várias processos , transferências e alterações, com
o escopo de camuflar as evidências que possam levar os agentes policiais a
descobrirem a origem dos recursos , pois os criminosos utilizam-se de “Laranjas”
com transferências bancárias pra suas contas, e por razões lógicas ,a execução
desses crimes ocorrem em países que tenham por tradição a adoção de Leis que
protejam o sigilo bancário, a intenção é misturar recursos ilícitos com recursos
lícitos para emaranhar a origem do dinheiro.
A integração finaliza todo o processo de lavagem de dinheiro. O bandido
presta esclarecimentos tentando justificar a proveniência do dinheiro sujo,
investindo na compra de bens, que passa a fazer parte da economia formal. Essa
formalização dos recursos ilícitos, autoriza a criação de firmas de aparência que
irão interagir entre elas mesmas. Os criminosos procuram aplicar seus recursos
em um mercado que possibilite seus negócios.
2 MÉTODOS MAIS USADOS NA LAVAGEM DE DINHEIRO
Há vários métodos para tornar o dinheiro adquirido de forma ilegal, em
dinheiro lícito, as mais aplicadas são:
a) Estruturação – nesse método a pessoa divide o dinheiro que ganhou
de forma ilegal em várias partes que a lei permite, e as insere no comércio, o
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agente reparte o montante que obteve ilicitamente em diversas quantias e faz
depósitos em instituições bancárias em contas e datas alternadas.
b) Empresa de Fachada - nesse contexto, o transgressor mistura o
dinheiro obtido legalmente através de uma firma formada dentro da lei, com
os recursos provenientes de atividades criminosas, dando aparência de estar
atuando em uma atividade legal, de maneira que a renda da firma seja burlada
pela monta dos ganhos ilegais
c) Aquisição de Bens – a pessoa adquiri casa, carro, barco, avião, ações
e declara a Receita Federal que pagou uma quantia bem inferior àquela que
realmente importa, com a nota falsa, a pessoa revende os bens adquiridos pelo
preço que realmente vale, e na declaração de imposto de renda informa que a
renda foi legal.
d) Contrabando de dinheiro – modalidade o marginal manda os recursos
provenientes das atividades ilegais para outo pais, nesse Estado de destino, o
dinheiro é trocado pela moeda local e colocado em instituições financeiras,
quebrando a ligação entre a verba e a atividade ilegal anterior.
2.1 A LIGAÇÃO ENTRE GLOBALIZAÇÃO E TECNOLOGIA COM OS CRIMES DE
LAVAGEM DE DINHEIRO
Em 1998 foi criada a lei 9.613 o COAF (CONSELHO DE CONTROLE
DE ATIVIDADES FINANCEIRAS), que desde então passou a prever
legalmente lavagem de dinheiro em nosso país com o escopo de evitar o uso
das instituições bancárias com intenção de cometer crimes tipificados na lei, de
acordo com a inteligência financeira, publicado no relatório em 2014, ocorreu
uma grande elevação de crime de Lavagem de Dinheiro,
A evolução tecnológica e a globalização foram fatores externos que
contribuíram para o crescimento desses casos.
A concepção de globalização é latente, indefinida e muito maleável,
porém pode ser compreendido com uma célere junção mundial das culturas, da
economia e da política.
As grandes alterações políticas que aconteceram na década de 90 em
nosso planeta, envolveram continuamente a globalização. Com o declínio
do muro de Berlim e do comunismo na Rússia, espalhou-se pelo mundo
o capitalismo ocidental. Como consequência disso, houve um forte recuo
do obstáculo comercial entre os Estados, e as aplicações foram além das
fronteiras, desta forma apareceram grandes empresas que impuseram o valor
dos produtos pelo planeta, reduzindo paulatinamente o comando da economia
nestes países.
O planeta interligado iniciou novas épocas as negociações ilegais e
desta forma a lavagem de capitais, ao abrir a economia, os Estados acabaram
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com as regras, com o ânimo de instigar a comercialização com outros países. Os
meliantes tiraram proveito desta situação para alterar suas táticas criminosas, no
intuito de manter seus atos sob sigilo.
A tecnologia ultimamente vem crescendo num ritmo alucinante,
criando oportunidade aos criminosos para intensificar o crime de lavagem de
dinheiro. O aparecimento da internet possibilitou aos criminosos desenvolverem
salas virtuais, permitindo que a lavagem de dinheiro fosse realizada
concomitantemente e de forma ampla, com uma rapidez inacreditável. Pois a
facilidade das operações bancárias virtuais fez com que a lavagem de dinheiro
rompesse fronteiras, pois o criminoso sem sair de seu estabelecimento podia
realizar várias transações.
Investimentos em tecnologia propiciaram aos criminosos utilizar-se
de telefones celulares, internet e redes digitais, pois a certeza do anonimato
possibilitou as organizações criminosas acompanhar as movimentações de
valores em instituições financeiras. Outro método tecnológico foram os e-mails,
que permitia aos criminosos sigilo nos diálogos. Nesse contexto, fica evidente
que a tecnologia proporcionou um grande avanço da criminalidade e diversos
crimes foram cometidos utilizando dessas ferramentas.
3 MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO
É imprescindível que as instituições que reprime o crime de lavagem de
capital sejam bastante preparadas, em virtude da grande dificuldade de perquirir
este crime. Com o intuito de aumentar o grau de esclarecimentos do crime de
lavagem de capital, técnicas de investigação desses crimes e sistemas especiais
de perquirição vem sendo desenvolvidos pelo Brasil.
No crime de lavagem de dinheiro o importante é investigar o patrimônio
do investigado, se o que ele declara para a receita federal é compatível com o
patrimônio que possui, caso haja uma divergência, isso é sinal que pode estar
ocorrendo crime de lavagem de dinheiro, principalmente quando se usa de
manobra para ocultar o patrimônio, como o uso de laranjas ou declarações de
rendas falsas.
A investigação sobre a origem do patrimônio pode trazer provas mais
amplas sobre as atividades do investigado.
Os métodos de investigações moderno para que se desvende um crime
de lavagem de dinheiro, é a quebra de sigilo bancário, interceptação telefônica,
delação premiada, infiltração de agentes e escuta de ambiente, pois quanto
maior a complexidade do crime, mais difícil de compreendê-lo e prová-lo.
O objetivo é romper a lei do silêncio entre criminosos e mafiosos. Não
se trata de ferir o direito a privacidade, mais de um meio necessário para colheita
de informações como prova para o desmantelamento da organização criminosa.
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3.1 DA ESCUTA TELEFÔNICA
Através da escuta telefônica, no Brasil, já foram interceptados doze
carregamentos de drogas e armas, e cerca de 753 quilos de cocaína e 3,6
toneladas de maconha. A adoção desses métodos de investigação é recomendada
em vários dos tratados e convenções internacionais que o brasil faz parte.
A interceptação telefônica é uma diligência complexa e exige emprego
de diversos agentes policiais, e não deve ser empregada se não houver uma
expectativa razoável de sucesso.
Da mesma forma ocorre com a quebra de sigilo bancário, por gerar
problemas previsíveis de análise de informação e ferir a privacidade, não podem
ser vulgarizadas.
No crime de lavagem de dinheiro e outros crimes complexos, o juiz
não é mero expectador de diligências probatórias. Pois o artigo 156 do CPP e
outros, garante ao juiz assumir alguma iniciativa probatória residual, ou seja, o
juiz pode determinar produção de provas de ofício.
O código tributário nacional em seu artigo 198 e lei complementar
104, de 10-12-2001, dispõe sobre o sigilo fiscal, impedindo que seja divulgado
por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, informações obtidas em
razão do ofício.
A lei 9296 de 24 de julho de 1996, regula a interceptação das comunicações
telefônicas e de comunicações telemáticas e de sistemas de informática.
A lei 105 de 10 de janeiro de 2001, trata sobre o sigilo das operações
financeiras, em seu § 4.º dos artigos 1.º e 3.º, tratam sobre a quebra de sigilo
com a finalidade de auxiliar as investigações criminais, Bacen, CVM (comissão
de valores mobiliários) e instituições financeiras no geral, quando solicitado
pelo poder judiciário.
A prova para a quebra de sigilo fiscal ou bancário, deve ser inferior ao
necessário para a decretação de uma busca domiciliar ou de uma interceptação
telefônica. Basta haver indícios de autoria e materialidade de crime, para que
seja autorizado interceptação telefônica.
Não necessita provas cabais para a interceptação telefônica, até porque
se houvesse, não seria necessária interceptação. A lei também impõe como
requisito meio menos gravoso para investigação, que irá depender do tipo de
crime e dos recursos da autoridade policial.
A diligência pode ser renovada de 15 em 15 dias e perdurar o tempo
necessário a completa investigação dos fatos delituosos, segundo jurisprudência
do STJ e STF.
Para a busca e a interceptação telefônica, há uma reserva quase
absoluta de jurisdição e somente o juiz pode ordená-las, enquanto autoridades
administrativas podem acessar dados bancários e fiscais.
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3.1.1 Da delação premiada
Esse mecanismo de cooperação premiada remete ao consentimento de
benefícios permitidos por Lei para os criminosos que colaboram com a polícia
prestando informações sobre o fato criminoso e sirva como informante para a
colheita de novas provas.
A colaboração premiada trata de uma forma de cooperação em que o
indivíduo depõe sobre a instituição criminosa da qual fazia parte, viabilizando
o desfecho e fim da investigação criminal.
Informa o artigo 1º da Lei 12.638 de 9 de julho de 2012, em seu
parágrafo 5º, os seguintes dizeres;
§ 5o A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em
regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituíla, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe
colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que
conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores
e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime.
A lei 9807 de 13 de junho de 1999, em seu artigo 13; expõe que o
juiz, de ofício ou a requerimento das partes poderá conceder perdão judicial
e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo réu primário,
colaborar com a investigação criminal voluntariamente.
3.1.2 Os requisitos para a concessão do benefício da delação premiada
Para a concessão destes benefícios, deverá se levar em conta personalidade
do beneficiário, natureza, gravidade e repercussão social do fato criminoso.
A colaboração premiada perde a eficácia se no curso da investigação
essa descoberta se mostrar inevitável, ou seja, embora levasse mais tempo,
poderia ser desvendada.
O Ministério Público é responsável em pleitear ao juiz os benefícios
do acordo feito com o criminoso, porém caso o Ministério Público mostre-se
contrário ao acordo, e esse acordo se mostrar vantajoso para acusação, poderá em
casos excepcionais, ser realizado, independente da posição do órgão acusador.
O Ministério Público não poderá prometer os benefícios da Delação
Premiada, sem ressalvar que depende do juiz o perdão judicial ou a redução da pena.
A autoridade policial não deve oferecer acordo, mas poderá convencer
o Ministério Público a propor alguma espécie de acordo ao juiz.
3.1.3 Duas são as regras para colaborar
Haver provas independentes - Acesso ao topo da cadeia criminosa;
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Nos Estados Unidos alguns requisitos são levados em consideração
para fazer um acordo de colaboração premiada.
3.1.4 Dentre eles destacam-se
a) vontade do acusado em cooperar;
b) os custos do julgamento do apelo;
c) o arrependimento do acusado e o desejo de responsabilizar-se pelos
seus atos;
d) a natureza do crime ao acusado imputados;
e) o histórico criminal do acusado;
f) as vantagens do caso resolvido;
g) a probabilidade de ser condenado;
h) a necessidade de não atrasar outros casos que se encontram pendentes;
i) a gravidade e a natureza do crime;
j) as consequências sobre o dever de reparar a vítima;
k) o interesse público em ter mais um caso julgado sem que houvesse
uma responsabilidade reconhecida;
Recomenda-se também que o acordo de colaboração seja feito sempre
por escrito, pois dessa forma, tanto Ministério Público quanto acusado terão
mais garantias.
3.1.5 Infiltração de agentes, ação controlada, escutas ambientais, telefônicas
e operações disfarçadas
A quebra de sigilo eleitoral, telefônico, bancário diz respeito ao alcance
dessas informações pela autoridade, com o objetivo de angariar provas no que
concerne as atividades delituosas que estão sendo perquiridas.
A lei que regula o crime de lavagem de dinheiro foi omissa ao tratar
sobre a quebra de sigilo, o artigo 5º inciso X da Constituição Federal, assegura
aos cidadãos o direito à intimidade e à vida privada, demonstrando que o Estado
impede que a vida do povo seja fiscalizada. Porém, os delitos cometidos pelas
organizações criminosas, como acontece na maioria dos crimes de lavagem de
dinheiro, são crimes que demandam procedimentos especiais nas investigações,
para que se possa desvendar a autoria e materialidade dos crimes e identificar o
maior número de criminosos.
No entanto, é possível que com base na lei a justiça ordene que o sigilo
telefônico seja quebrado, além da apreensão de documentos e obtenção de dados
bancários e eleitorais, com o escopo de adquirir informações das atividades
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criminosas ,nesse contexto, essa quebra de sigilo mediante autorização do juiz é
de grande valia numa investigação criminal nos crimes de lavagem de dinheiro,
resguardando contudo os direitos fundamentais previsto na Constituição Federal
,pois conforme posicionamento do Supremo Tribunal Federal ,esses direitos
não são absolutos e podem ser flexibilizados em prol da coletividade.
Todos estes métodos de investigação encontram amparo na Lei nº 9.034
de 3 de maio de 1995, art. 2º, no entanto a aplicação se restringe à investigação
e para crimes de grupo de criminosos organizados ou de associação ao crime.
Dispõe nesse mesmo contexto a lei nº9.613/98, art 4.º § 4.º, de forma
resumida a possibilidade de ser retardada a ação da justiça no intuito do não
comprometimento na obtenção das provas, o que se iguala à ação controlada.
A ação controlada e a infiltração de agentes, na seara dos crimes de
tráfico de drogas, está prevista na Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006.
A escuta ambiental se assemelha com a interceptação telefônica, com
a diferença que serão interceptados diálogos. Como não há uma legislação
específica que trate especificamente sobre a escuta ambiental, a Lei nº 9.296/96,
art 2º, l é utilizada por analogia, porém deve haver indícios de autoria ou que o
acusado tenha participação em alguma infração penal.
Apesar de haver várias leis em nosso ordenamento jurídico, ainda há
uma certa deficiência de regulação da Lei, ficando diversas questões sem uma
previsão legal específica, necessitando para tanto, que algumas situações fáticas
sejam resolvidas por intérprete.
A colocação da escuta feita em local público realizada pela autoridade
policial não traz nenhuma consequência jurídica. Já em locais privados ou
fechados, demanda autorização judicial em decorrência do artigo 5.º, Xl da
Constituição Federal de 1988 e artigo 2.º, lV da Lei nº 9.034/95.
A escuta é feita através da colocação de dispositivos eletrônicos que
permitirá que sejam captados sinais eletromagnéticos e acústicos, sendo possível
que as comunicações feitas em um determinado ambiente sejam interceptadas.
Mediante autorização judicial a escuta será feita durante a noite, pois
durante o dia seria quase impossível a colocação do dispositivo de escuta sem
que fosse notada.
A grande dificuldade no emprego da escuta ambiental é saber exatamente
onde os criminosos irão se encontrar para praticar a atividade criminosa. Apesar
das dificuldades em colocar o dispositivo de forma repentina, se a operação for
bem-sucedida, a prova coletada será decisiva para provar a autoria dos crimes
que estão sendo investigados.
No Brasil, em decorrência do art.5.º, Xl da CF/88, que regula
especificamente as buscas e apreensões em domicilio, poderia ser instalado
no período noturno a escuta ambiental, não obstante, esse entendimento fosse
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contrário por parte dos nossos juristas, seria impossível o uso desta ferramenta
no combate ao crime organizado neste país, pela impossibilidade deste recurso
ser colocado durante o dia.
Outra forma de intervenção pública na atividade criminal é a entrega
vigiada nos crimes de tráfico de drogas, que permite identificar todos os
participantes do crime até o destinatário final e colher provas do crime.
Esses métodos compreendem em atrasar a ação da polícia no ato da
contenção no momento do crime, com o escopo de esperar pela hora mais oportuna
para ação policial e a captura dos criminosos. É chamado flagrante retardado,
porque não acontece no ato da execução criminosa, aguardando o melhor tempo
para agir, com a finalidade captura maior número de criminosos, e também reaver
maioria dos bens que foram lavados. A Lei 12.638/2012, no seu artigo 4º, B que
expõe acerca dos crimes de lavagem de dinheiro, informa que; neste contexto, a
Lei sobre o tema dispõe que a polícia poderá concordar que bens frutos de crimes
sejam colocados ou retirados do país, com o aval das autoridades, no intuito de
reconhecer os indivíduos com participação em crimes que estão sob investigação,
em Estados de origem, de destino ou em que percorreu.
Nos crimes de lavagem de capitais, este método policial geralmente é
realizado na ocasião em que há infiltração de agente, pois o crime de lavagem
de dinheiro acontece especialmente mediante a rede mundial de computadores.
A colocação disfarçada de um agente policial, é uma técnica utilizada
para se obter informações sobre a organização criminosa, pois com identidade
falsa o policial consegue extrair um grande número de informações que irá
subsidiar a investigação e ajudar a desvendar o crime de lavagem de capitais.
O policial disfarçado tem a missão de perceber a prática de crimes e
conseguir informações, para que posteriormente aconteça o desmantelamento
da organização criminosa. Deste modo, percebe-se que o policial disfarçado
não recebe apoio da lei para a prática de crimes, mas que poderão acontecer,
porém o agente policial está resguardado pela lei, e não será tido como um
criminoso por agir no estrito cumprimento do dever legal, pois a lei brasileira
tipifica essa prática nas excludentes de ilicitude.
Não há de se falar em violação de direitos, pois não existe qualquer
pressão sobre o investigado para que ele relate seus crimes, pois a revelação
será feita de forma involuntária, afastando o princípio da não autoincriminação.
Um dos receios deste tipo de ação é o “flagrante preparado “o que
invalidaria e tornaria inexistente o crime, mais que seria aproveitado para
revelar métodos utilizados na atividade criminal.
A súmula 145 do Supremo Tribunal Federal dispõe sobre o flagrante
preparado, e diz que não existe crime, quando a preparação do flagrante pela
polícia torna impossível sua consumação.
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No Brasil existe uma certa deficiência legislativa, pois ao contrário do
que acontece na legislação Norte-Americana Federal, não se penaliza quem
realiza conduta prevista no tipo penal, mesmo sendo impossível a consumação,
feita no âmbito de uma operação policial disfarçada.
No entanto, embora nesse contexto a conduta realizada não possa ser
considerada como crime, por não ter amparo legal, a interação entre policial
disfarçado e bandido poderá revelar os métodos utilizados pelos criminosos
transcendendo a ação específica, demonstrando esquemas de crime preexistente.
O agente policial disfarçado não pode atuar como um provocador da
prática de um crime de tráfico de droga, mas poderá autuar o criminoso por
posse de droga, umas das modalidades de tráfico de droga.
Porém, antes da solicitação da droga pelo agente policial, o criminoso
já a possui, portanto havia um crime preexistente, e o que houve apenas foi um
incentivo a revelação.
Alguns julgados como HC nº 67.908-1 e 69.476, pela 2.º turma do STF,
o primeiro datado em 8-3-1990 e o segundo de 4-8-1992, em ambos julgados o
entendimento foi da não invocação do flagrante preparado consubstanciada na
SÚMULA 145 do STF, por não haver em ambos os casos provocação do flagrante
por parte do agente policial. Ainda de conteúdo semelhante o HC n º 72.674-7/SP
e o HC nº 73.898-2/SP, julgados ambos também pela 2º turma do STF, em datas
de 26-3-1996 e o último em 8-10-1996 dispuseram no mesmo sentido.
No entanto, a jurisprudência no STF, no que tange os crimes de tráfico
de droga, é bastante consolidada, admitindo a realização de operação disfarçada,
como também validando os métodos para demonstrar a prática do crime.
3.1.6 Sigilo nas investigações
O sigilo no brasil resta prejudicado, conforme sumula 14 do STF“é direito do defensor ter acesso amplo aos elementos de prova”.
Porém a súmula permite reunir as diligências em curso que possa ser
prejudicada pela publicidade, no entanto, também autoriza antes de abrir vistas ao
defensor dos autos do inquérito, retirar as peças relativas as diligências em curso.
O artigo 20 do código de processo penal dispõe sobre o sigilo no
inquérito. Sem prejuízo do contraditório e da publicidade das provas na fase da
ação penal.
4 ANALIZEMOS OS SEGUINTES JULGADOS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES A
RESPEITO DO TEMA
HABEAS CORPUS 82.354-8 PARANÁ RELATOR: MIN.
SEPÚLVEDA PERTENCE PACIENTE: AUGUSTO RANGEL LARRABURE
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IMPETRANTES: ALBERTO ZACHARIAS TORON E OUTRO COATOR:
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EMENTA: I. Habeas corpus:
cabimento: cerceamento de defesa no inquérito policial. 1. O cerceamento da
atuação permitida à defesa do indiciado no inquérito policial poderá refletir-se
em prejuízo de sua defesa no processo e, em tese, redundar em condenação a
pena privativa de liberdade ou na mensuração desta: a circunstância é bastante
para admitir-se o habeas corpus a fim de fazer respeitar as prerrogativas da
defesa e, indiretamente, obviar prejuízo que, do cerceamento delas, possa
advir indevidamente à liberdade de locomoção do paciente. 2. Não importa
que, neste caso, a impetração se dirija contra decisões que denegaram mandado
de segurança requerido, com a mesma pretensão, não em favor do paciente,
mas dos seus advogados constituídos: o mesmo constrangimento ao exercício
da defesa pode substantivar violação à prerrogativa profissional do advogado
- como tal, questionável mediante mandado de segurança - e ameaça, posto
que mediata, à liberdade do indiciado - por isso legitimado a figurar como
paciente no habeas corpus voltado a fazer cessar a restrição à atividade dos seus
defensores. II. Inquérito policial: inoponibilidade ao advogado do indiciado
do direito de vista dos autos do inquérito policial. 1. Inaplicabilidade da
garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa ao inquérito policial,
que não é processo, porque não destinado a decidir litígio algum, ainda que
na esfera administrativa; existência, não obstante, de direitos fundamentais
do indiciado no curso do inquérito, entre os quais o de fazer-se assistir por
advogado, o de não se incriminar e o de manter-se em silêncio. 2. Do plexo de
direitos dos quais é titular o indiciado - interessado primário no procedimento
administrativo do inquérito policial -,é corolário e instrumento a prerrogativa
do advogado de acesso aos autos respectivos, explicitamente outorgada pelo
Estatuto da Advocacia (L. 8906/94, art. 7o, XIV), da qual - ao contrário do
que previu em hipóteses assemelhadas - não se excluíram os inquéritos
que correm em sigilo: a irrestrita amplitude do preceito legal resolve em
favor da prerrogativa do defensor o eventual conflito dela com os interesses
do sigilo das investigações, (...) Possibilidade de obtenção de cópias de todos
os elementos de prova já documentados, inclusive daqueles em formato
audiovisual. Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido – como é
o caso da reclamante – dados contidos em autos de procedimento investigativo
ou em processo alusivo a ação penal, pouco importando eventual sigilo do
que documentado. Esse é o entendimento revelado no verbete vinculante
14 (...). Tendo em vista a expressão “acesso amplo”, deve-se facultar à defesa
o conhecimento da integralidade dos elementos resultantes de diligências,
documentados no procedimento investigatório, permitindo, inclusive, a
obtenção de cópia das peças produzidas. O sigilo refere-se tão somente
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às diligências, evitando a frustração das providências impostas. Em síntese, o
acesso ocorre consideradas as peças constantes dos autos, independentemente
de prévia indicação do Ministério Público. 3. Defiro a liminar para que a
reclamante, na condição de envolvida, tenha acesso irrestrito e imediato, por
meio de procurador constituído, facultada inclusive a extração de cópia, aos
elementos constantes do procedimento investigatório (...). (Rcl 31.213 MC, rel.
min. Marco Aurélio, dec. monocrática, j. 20-8-2018, DJE 174 de 24-8-2018.]
O direito ao “acesso amplo”, descrito pelo verbete mencionado,
engloba a possibilidade de obtenção de cópias, por quaisquer meios, de todos os
elementos de prova já documentados, inclusive mídias que contenham gravação
de depoimentos em formato audiovisual. II — A simples autorização de ter vista
dos autos, nas dependências do Parquet, e transcrever trechos dos depoimentos
de interesse da defesa, não atende ao enunciado da Súmula Vinculante 14. III
— A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser desnecessária
a degravação da audiência realizada por meio audiovisual, sendo obrigatória
apenas a disponibilização da cópia do que registrado nesse ato. [Rcl 23.101, rel.
min. Ricardo Lewandowski, 2ª T, j. 22-11-2016, DJE 259 de 6-12-2016.]....”
5 DO ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS
Trata-se da busca e apreensão autorizada pelo juiz, porém são
encontradas provas de outros crimes. Tais provas obtidas em uma investigação
criminal poderão servir para a instauração de ação penal, e também servirão
como provas emprestadas em outras investigações penais já em curso.
Pois o princípio da especialidade, quanto à comunicação das provas
coletadas na investigação de outros crimes, não prevalece.
Como exemplo; no caso de uma busca e apreensão de produtos fruto
de um roubo, porém ao chegar no local os policiais encontram a arma que
foi utilizada no crime. No Brasil não há uma lei que dispunha sobre o tema,
no entanto, o entendimento da Suprema Corte Brasileira foi que o encontro
eventual de provas é válido, por ainda não existir um quadro classificatório da
prática criminal, pois as provas provenientes do encontro casual poderiam ter
nexo com o crime investigado.
Na seara de uma interceptação telefônica, o encontro acidental de provas
resultantes de interceptação numa ligação, foi discutida no HC 81.260/ES.
5.1 ANALISAMOS O SEGUINTE JULGADO
08/03/2016 segunda turma inquérito 3.732 distritos federal relatora:
min. cármen lúcia autor (a/s) (es): ministério público federal proc. (a/s) (es):
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procurador-geral da república invest. (a/s) :paulo sérgio paranhos de magalhães
adv.(a/s) :josé eduardo rangel de alckmin (oab 2977df) ementa: inquérito.
Denúncia contra deputado federal. Crime de tráfico de influência (art. 332 do
cp). Observância dos requisitos do art. 41 do código de processo penal. Encontro
fortuito de provas. Interceptação telefônica autorizada por juiz incompetente,
de acordo com o art. 102, inc. i, al. b da constituição da república e do art. 1° da
lei n. 9.296/1996. Competência do supremo tribunal federal pela existência de
indicação clara e objetiva em relatório da polícia federal de possível participação
de ministro do tribunal de contas e, posteriormente, de membro do congresso
nacional. Nulidade das interceptações telefônicas. Ilicitude das provas derivadas
da interceptação ilicitamente realizada por autoridade judicial incompetente.
Configuração da hipótese do art. 395, inc. iii, do código de processo penal.
Denúncia rejeitada.
1. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo
Penal, individualiza a conduta do denunciado no contexto fático, expõe de
forma pormenorizada todos os elementos indispensáveis à demonstração
de existência, em tese, do crime de tráfico de influência, sem apresentar a
contradição apontada pela defesa. 2. A prova encontrada, fortuitamente, durante
a investigação criminal é válida, salvo se comprovado vício ensejador de sua
nulidade. 3. Nulidade da interceptação telefônica determinada por Supremo
Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.2002/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
- ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://
www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10497233. Supremo Tribunal
Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 31 Ementa e Acórdão INQ 3732
/ DF autoridade judicial incompetente, nos termos do art. 102, inc. I, al. b,
da Constituição da República e do art. 1.º da Lei n. 9.296/1996. 4. Ausência
de remessa dos autos da investigação para o Supremo Tribunal Federal, depois
de apresentados elementos mínimos caracterizadores da participação, em
tese, de Ministro do Tribunal de Contas da União e de membro do Congresso
Nacional na prática de ilícito objeto de investigação. 5. Contaminação das
provas produzidas, por derivação, por não configuradas as exceções previstas
no § 1° e no § 2° do art. 157 do Código de Processo Penal. 6. Denúncia
rejeitada, por não estar comprovada, de forma lícita, a existência de justa causa
para o exercício da ação penal, caracterizando a hipótese prevista no art. 395,
inc. III, daquela lei processual. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda
Turma, sob a Presidência do Ministro Celso de Mello, na conformidade da
ata de julgamento e das notas taquigráficas, por votação unânime, rejeitou a
denúncia, nos termos do voto da Relatora. Não participou, justificadamente,
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deste julgamento, o Senhor Ministro Dias Toffoli. Brasília, 08 de março de
2016. Ministra CÁRMEN LÚCIA – Relatora”
CONCLUSÃO
Contudo, fica claro que está ocorrendo um aumento significativo dos
crimes de lavagem de dinheiro, em decorrência da globalização e o aparecimento
de novas tecnologias, especialmente no que diz respeito as comunicações. O
crime de lavagem de capitais está diretamente ligado ao crime organizado, pois
na maioria das situações a prática desses crimes demandam um suporte muito
bem estruturado. A razão de toda essa organização criminosa é que os meios
usados para se lavar o dinheiro alteram com muita rapidez, e fica cada vez
mais complicado suas descobertas. Ocorre que, essas práticas criminosas de
lavagem de dinheiro interagem na saúde financeira e na econômica do país,
mediante aberturas de firmas e transações financeiras com o propósito de auferir
grandes valores de recursos ilegais. É imprescindível a luta implacável á essa
modalidade de crime, em virtude das consequências avassaladoras que traz para
o progresso do país e para economia.
O volume dos recursos transacionados através do mecanismo de
lavagem de capitais é tão elevado que pode até prejudicar as taxas de câmbio
de um Estado, afetando bancos e alterando s juros. Porém, como os criminosos
inovam constantemente as táticas de lavagem de dinheiro, é fundamental
o preparo dos agentes policiais e dos métodos de perquirição a estes crimes,
pois somente a edição de novas legislações não são suficientes para coibir esta
atividade criminosa.
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AUTONOMIA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL: UMA ANÁLISE DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 179, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021
AUTONOMY OF BANCO CENTRAL DO BRASIL: AN ANALYSIS OF
COMPLEMENTARY LAW No. 179, OF FEBRUARY 24, 2021
João Victor Porto Jarske26
Matheus Jeruel Fernandes Catão27
RESUMO
Este trabalho tem, como objetivo geral, avaliar se a Lei Complementar nº 179/2021
é condizente com a atual busca política por uma maior independência do Banco
Central do Brasil. Especificamente, busca-se analisar o histórico internacional
e brasileiro quanto ao grau de autonomia que foi conferida a essa instituição,
bem como quais são as finalidades ou, em outras palavras, os resultados jurídicos
e econômicos almejados com essa independência. A metodologia utilizada por
este trabalho foi a hipotético-dedutiva, porquanto levantou-se a hipótese de que
a Lei Complementar nº 179/2021, de maneira geral, é harmônica com a ideia
de promoção da independência do Banco Central; sucessivamente, essa hipótese
foi testada à luz dos pressupostos teleológicos da própria ideia de autonomia da
mencionada instituição. Sinteticamente, no primeiro tópico, aborda-se um breve
histórico internacional dos bancos centrais, e é traçada uma breve explicação sobre
o que se busca com a concessão de autonomia e independência a essa instituição.
Sequencialmente, no segundo tópico, analisa-se qual foi a postura predominante
da política brasileira ante tal possibilidade, bem como seus respectivos resultados.
Enfim, e sob a ótica dos pressupostos traçados no tópico 1, analisamos a Lei
Complementar nº 179/2021. As conclusões encontradas com a presente pesquisa
foram as de, não obstante representem um desenvolvimento significativo em prol
da autonomia legal do Banco Central, essa Lei Complementar ainda careceria
de alguns ajustes e incrementos que poderiam ser relevantes para conferir maior
credibilidade àquela instituição.
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Direito Econômico; Análise Econômica do Direito.
ABSTRACT
This work has, as a general objective, to evaluate if Complementary Law nº
179/2021 is consistent with the current political search for greater independence
from the Central Bank of Brazil. Specifically, it seeks to analyze the international
and Brazilian history as to the degree of autonomy that was granted to this
institution, as well as what are the purposes or, in other words, the legal and
economic results desired with this independence. The methodology used in this
work was hypothetical-deductive, since it was hypothesized that Complementary
Law 179/2021, in general, is in harmony with the idea of promoting the
independence of the Central Bank; successively, this hypothesis was tested
in the light of the teleological assumptions of the very idea of autonomy of
the aforementioned institution. Briefly, in the first topic, a brief international
history of central banks is addressed, and a brief explanation of what is sought
with the granting of autonomy and independence to this institution is outlined.
Sequentially, in the second topic, it is analyzed what was the predominant
posture of Brazilian politics in face of this possibility, as well as its respective
results. Finally, and from the perspective of the assumptions outlined in topic
1, we analyzed Complementary Law 179/2021. The conclusions found with
the present research were that, despite representing a significant development
in favor of the legal autonomy of the Central Bank, this Complementary Law
would still lack some adjustments and increments that could be relevant to give
greater credibility to that institution.
KEYWORDS: Brazilian central bank; Autonomy; Independence; Economic Law;
Economic Analysis of Law.
INTRODUÇÃO
Não são novas as discussões acerca da necessidade de se conferir
maior grau de independência ao Banco Central do Brasil. Na verdade, desde
a redemocratização do país e da promulgação da Constituição de 1988, já
existiram, pelo menos, dezesseis Projetos de Lei que discutiram, exatamente,
esse mesmo tema.
Ao longo dos anos, as discussões em torno desse tema foram
acirradas: de um lado, argumenta-se que a concessão de autonomia ao Banco
Central teria o potencial de reduzir a interferência política nessa instituição;
de outro, argui-se que isso poderia representar uma diminuição dos poderes
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do Presidente da República, os quais foram conferidos democraticamente.
De um lado, argumenta-se que a autonomia do Banco Central melhoraria a
condução da política monetária; de outro, aponta-se que o Banco Central
já goza de independência suficiente para tanto, sendo despicienda uma
legislação específica.
Enfim, o embate acabou pendendo favoravelmente aos defensores da
independência do Banco Central. O Projeto de Lei Complementar nº 19/2019,
originado do Senado Federal, dispões exatamente sobre a autonomia dessa
instituição, e terminou por ser sancionado em 24 de fevereiro de 2021 pelo
Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, convertendo-se na Lei
Complementar nº 179.
Dessa feita, justificando-se pela pertinência temática e pela recentíssima
sanção presidencial, este artigo tem o objetivo geral de analisar se a Lei
Complementar nº 179 é condizente com a busca por autonomia operacional
do Banco Central. A hipótese levantada por este artigo é a de que a Lei
Complementar é, sim, inteiramente compatível com esse objetivo.
Utilizando-se o método hipotético dedutivo, a fim de testar a hipótese
supramencionada, foi traçado, nos dois primeiros tópicos, um histórico nacional
e internacional dos Bancos Centrais, enquanto instituições, analisando-se o que,
exatamente, seria almejado com sua independência.
Enfim, no terceiro tópico, analisa-se, em específico, a Lei Complementar
nº 179/2021, à luz dos pressupostos traçados nos tópicos 1 e 2, aferindo-se
a eficácia da recente legislação em atingir seu objetivo primevo de conferir
independência ao Banco Central do Brasil.
1 BREVE HISTÓRICO DO BANCO CENTRAL E DO QUE SE BUSCA COM A SUA
AUTONOMIA
O advento dos bancos centrais encontra seus primórdios ainda na Idade
Moderna, em razão da atividade pioneira de alguns bancos privados, que se tornaram
responsáveis por emprestar parte de seu capital a governos e Estados28 a fim de
financiar, por exemplo, guerras e outras atividades bélicas. Como contraprestação,
esses bancos privados normalmente exigiam que lhes fossem concedido o direito ao
monopólio da emissão da moeda local (VERNDL, 2020, p. 17).
A primeira instituição financeira formalmente reconhecida como um
Banco Central foi o banco Sverige Riksbank, de origem sueca. Surgido em 1668,
essa instituição era responsável por emprestar parte de seus fundos ao governo
Para a maioria dos historiadores, a ideia de Estado Moderno teve seu início com a assinatura do
Tratado de Vestfália, assinado em 24 de outubro de 1648, mediante o qual foram estabelecidos os
princípios da soberania, da paridade jurídica interestatal, da territorialidade e da não intervenção.
28
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e por facilitar o ambiente comercial na região de seus arredores (VERNDL,
2020, p. 17; BORDO, 2007, p. 01). Até hoje, o Sverige Riksbank faz o papel
institucional de Banco Central da Suécia (SVERIGE RIKSBANK, 2021).
Algumas décadas depois, em 1694, floresceu o Banco Central da
Inglaterra, então uma sociedade anônima privada que passou a se responsabilizar
pela compra de dívidas governamentais (BORDO, 2007, p. 01). Ainda hoje,
a mesma instituição continua exercendo seu papel de Banco Central, porém,
com a missão de conferir estabilidade financeira e monetária ao Reino Unido
(BANK OF ENGLAND, 2021).
No decorrer da história, outros bancos privados começaram a
desempenhar atividades similares ao Sverige Riksbank e ao Banco Central da
Inglaterra (BORDO, 2007, p. 1). Merece destaque o fato de que, ao mesmo
tempo em que esses bancos prestavam serviços auxiliares ao poder público, eles
continuavam desempenhando as atividades típicas dos bancos privados como,
por exemplo, servindo de depositários para os fundos de outras instituições
financeiras (BORDO, 2007, p. 1).
Em razão disso, os primeiros Bancos Centrais passaram a contar com
amplas reservas financeiras e com uma intercomunicação significativamente
desenvolvida com os demais bancos e outras instituições financeiras. Como
corolário, os Bancos Centrais passaram a facilitar as transações interbancárias,
bem como a servir de amparo financeiro ao Governo e à população nos
momentos de crise (BORDO, 2007, p. 1).
Mais adiante, próximo ao século XX, as atividades desempenhadas pelos
Bancos Centrais tornaram-se mais associadas à manutenção e à estabilização
do Padrão Ouro29, bem como à estabilidade financeira e às atividades
relacionadas à consolidação das moedas, até então, bastante diversificadas
(BORDO, 2007, p. 1).
O Padrão Ouro foi o sistema monetário predominante desde o século XIX até a Primeira
Guerra Mundial. A ideia era que, por meio do comércio internacional, o Padrão Ouro poderia
proporcionar estabilidade monetária a cada país. Resumidamente, os países que adotaram o
Padrão Ouro deveriam afixar o valor de sua moeda de acordo com uma quantidade de ouro
específica. Nessa sistemática, o Banco Central de cada país se responsabilizava pela manutenção
das reservas em ouro. A tese do Padrão Ouro para estabilidade monetária funcionava, em
síntese, dessa maneira: se um país fosse superavitário em sua balança comercial, suas reservas
auríferas tenderiam a aumentar, levando a uma expansão monetária que, por sua vez, conduzia
o país a um processo inflacionário. Essa inflação deveria mitigar a competitividade de seus
produtos no mercado internacional, freando sua balança comercial superavitária. Por outro
lado, os países deficitários tenderiam ver uma diminuição em suas reservas auríferas, o que
induziria uma contração monetária e, consequentemente, um processo de deflação. Isso deveria
aumentar a competitividade externa de seus produtos. REIS, Tiago. Padrão-Ouro: descubra
como funcionava esse sistema monetário. Disponível em: https://www.suno.com.br/artigos/
padrao-ouro/. Acesso em: 16 mar. 2021.
29
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Nessas circunstâncias, os bancos centrais responsabilizavam-se por
garantir que os substitutos monetários30, mais utilizados do que as pepitas e
as moedas de ouro, pudessem, de fato, ser convertidos em ouro assim que um
cliente do banco o solicitasse (BORDO, 2007, p. 1).
Dessa feita, no momento em que as reservas auríferas dos Bancos
Centrais diminuíam, eles aumentavam suas taxas de juros, de modo que o preço
de seu capital para empréstimos interbancários ficava mais caro; isso, por sua
vez, aumentava, de maneira generalizada, as taxas de juros para os bancos
e para a população, o que atraía investimentos externos. Por conseguinte,
mas ouro era levado ao banco central, o que contribuía para a estabilização
das reservas auríferas e, consequentemente, para a estabilização da moeda
(BORDO, 2007, p. 1).
Veja-se que, ao menos até o início da Primeira Guerra Mundial, quando
houve o fim do padrão ouro, os Bancos Centrais já eram, ao menos indiretamente,
comprometidos com a estabilidade dos preços. Ainda que não fosse explícito seu
papel de autoridade monetária, a conversibilidade dos substitutos monetários
em ouro era sua prioridade. Dessa forma, a quantidade de dinheiro que esses
bancos poderiam colocar em circulação deveria estar adstrita à quantidade de
ouro que eles tinham em suas reservas. Não havia, portanto, e contrariamente
aos tempos atuais, uma preocupação direta com a estabilidade da economia,
porquanto já existia o compromisso com o Padrão Ouro (BORDO, 2007, p. 01).
Ocorre que, após a Primeira Guerra Mundial, o Padrão Ouro foi sendo
gradativamente relegado; esse fenômeno, associado ao fim da Primeira Grande
Guerra e à necessidade de uma reestruturação social e econômica generalizada,
levou a um cenário de hiperinflação quase global, mas que atingiu, sobretudo, os
Estados Unidos, a Alemanha e a Inglaterra (VERNDL, 2020, p. 18; BASTIAN,
2010, p. 1-11).
Sob a ótica atual, é interessante notar que alguns Bancos Centrais tiveram
uma performance de destaque no combate à hiperinflação. Uma característica
comum entre esses bancos mais exitosos foi o maior grau de independência que
lhes era conferida pelo governo (VERNDL, 2020, p. 18). Atualmente, sabese que um maior grau de independência de alguns bancos centrais contribui
significativamente com a estabilidade de preços no país onde era sua sede, e
com o controle das taxas de inflação e do déficit público.
De acordo com Ludwig Von Mises, os substitutos monetários são títulos que conferem
direito a uma quantidade definida de dinheiro, pagável no ato da solicitação, e cujo devedor é
indubitavelmente solvente, e cujas partes com quem a pessoa transaciona estão perfeitamente
familiarizadas com esse tipo de título. Cf. MISES WIKI. Money Substitutes. Disponível em:
https://wiki.mises.org/wiki/Money_substitutes#:~:text=According%20to%20Mises%2C%20
money%20substitutes, all%20parties%20with%20whom%20he. Acesso em: 18 fev. 2021.
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Aqui, cabe fazer uma breve explicação de conceitos que se interrelacionam,
mas que, apesar de semelhantes, são distintos. Tratam-se dos conceitos de
independência e autonomia do Banco Central. A independência do Banco Central
significaria que suas decisões são tomadas de modo completamente emancipado
de discussões e acordos com quaisquer outras esferas do Poder Público. Vejase que o conceito de independência é diametralmente oposto ao conceito de
subordinação do Banco Central, quando as decisões da instituição seriam
totalmente controladas pelo Governo, em sentido amplo (GERBASE, 2019).
Entre esses dois espectros da independência e da subordinação, inserese o conceito de autonomia do Banco Central. O que se almeja com a autonomia
do Banco Central é que seu processo de tomada de decisão não esteja vinculado
a fatores político-partidários, mas que, não obstante, não esteja destoado de
uma política nacional para a estabilização monetária (WALD, 2004, p. 155).
Não existe, nas democracias modernas, quaisquer órgãos que sejam
inteiramente independentes, e isso não é diferente com os Bancos Centrais.
Órgãos administrativos e Estados estão, ambos, intimamente interligados,
em alguns casos sujeitando-se a um direito comunitário, como é o caso da
União Europeia (WALD, 2004, p. 155). Isso, porém, não prejudica a ideia de
há diversos benefícios em se conceder independência e autonomia ao Banco
Central, conceitos que, para os fins deste trabalho, serão utilizados como
sinônimos, a despeito de sua diferença de grau.
Pois bem, no início do século XX, essa vantagem conferida pela
independência do banco central ainda era incerta, ao menos em termos
acadêmicos. Nesse sentido, veja-se que, após a década de 1920 e motivados,
sobretudo, pelo alto índice de desemprego e pela crise de 192931, predominou
no ambiente político a doutrina econômica de John Maynard Keynes, elogiosa
de um maior intervencionismo estatal.
Adotando a doutrina econômica conhecida como keynesianismo,
diversos governos colocaram de lado a independência de seus bancos centrais,
sob a alegação de que uma postura mais ativa do Estado era necessária
(BASTIAN, 2010, p. 1 - 11).
Ao final da II Guerra Mundial, a independência dos Bancos Centrais
ficou ainda mais restrita. Diante das consequências sociais devastadoras após
a 2ª Grande Guerra, essas instituições bancárias passaram a ser orientadas a
implementar o pleno emprego32, política adotada sobretudo pelos Bancos
Trata-se de uma das primeiras crises econômicas globais, motivadas, dentre outros fatores,
por uma política excessivamente expansionista adotada pelos Estados Unidos. Cf. MONTEIRO,
Fábio. O que foi a crise de 1929? Disponível em: https://www.politize.com.br/os-90-anos-dacrise-de-1929/. Acesso em: 16 mar. 2021.
32
A busca pelo pleno emprego não significa que o índice de desemprego seja nulo, mas sim
31
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Centrais da Inglaterra e dos Estados Unidos. Se, anteriormente, a prioridade
dos Bancos Centrais era mais afim à manutenção dos preços e dos baixos níveis
de inflação, a partir de 1960, a prioridade passou a ser muito mais direcionada
à busca pelo pleno emprego (BORDO, 2007, p. 2).
Associada a outros elementos, essa política predominante dos Bancos
Centrais levou a um forte movimento inflacionário durante a década de 1970,
sobretudo nos Estados Unidos. Pressionados pela escalada dos preços, entre
1979 e 1982, o Federal Reserve procurou corrigir esse fenômeno com uma forte
política anti-inflacionária.
Na verdade, as medidas de austeridade econômica tomadas a essa época
foram generalizadas, e caracterizavam-se pelas restrições monetárias e pelo
aumento das taxas de juros. De fato, essas políticas conseguiram conter a inflação,
mas também levaram a uma recessão econômica acentuada, sobretudo nos Estados
Unidos, mas, também, com repercussões internacionais (BORDO, 2007, p. 03).
A partir de então, a busca mais acentuada por estabilidade monetária fez
com que as décadas de 1980 e 1990 fossem marcadas pelo aumento significativo
na quantidade de Bancos Centrais pelo mundo.
Essas duas décadas “podem ser consideradas com um ponto de
inflexão na história econômica” (VERNDL, 2020, p. 18), porquanto foi a
partir de então que ideias mais liberais voltaram a ser introduzidas no âmbito
político. Gradativamente, foram relegados alguns postulados Keynesianos,
essencialmente heterodoxos, e, em substituição, foram adotadas as ideias
monetaristas da Escola de Chicago, por exemplo, a qual tem, como seu expoente
mais famoso, Milton Friedman, que havia ganhado o Prêmio de Ciências
Económicas em Memória de Alfred Nobel em 1976 (VERNDL, p. 20).
Foi também nessa época que países como o Brasil introduziram em seu
território um “sistema de metas”, mormente para o controle da inflação e do
desemprego (VERNDL, p. 20).
A partir desse período, começou a florescer um consenso segundo o
qual, para a melhor execução das suas atividades, os Bancos Centrais deveriam
usufruir de uma maior independência; do contrário, argumentava-se, haveria
pressão política sobre essas instituições, que terminariam por se desviar de suas
atividades principais, qual seja, a função primeva de estabilização monetária.
Uma exibição interessante desse fenômeno, em escala internacional, foi que,
durante as décadas de 1980 e 1990, 25 países conferiram, legalmente, autonomia
aos seus próprios bancos centrais33.
que seja satisfatório, com as forças produtivas sendo utilizadas no mais alto nível possível, numa
economia em constante expansão. Cf. DICIONÁRIO FINANCEIRO. O que é o pleno emprego?
Disponível em: https://www.dicionariofinanceiro.com /pleno-emprego/. Acesso em: 16 mar. 2021.
33
Os países que fizeram parte dessa tendência foram a Romênia, a Bélgica, a República Tcheca,
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Outros fenômenos que contribuíram pelo ímpeto governamental de
conceder um maior grau de independência aos Bancos Centrais foi, primeiro, o
exemplo do Banco Central alemão, que, muito em função de sua independência,
vinha se mostrando bem-sucedido na estabilização monetária, e, segundo o
Tratado de Maastricht, que traçou as diretrizes para o ingresso na União Europeia.
Dentre as exigências, constava a de que os países interessados tivessem Bancos
Centrais mais independentes34, com o objetivo principal de controle dos preços,
também contribuíram para que houvesse uma busca internacional por maior
independência dos bancos centrais.
Esses novos acontecimentos propiciaram o florescimento do contexto
atual em que os bancos centrais se inserem: a ideia de que o Banco Central deve
ser a instituição que salvaguarda as reservas nacionais, que regula e disciplina a
atividade bancária, financeira e cambial, e que financia, em última instância, o
Poder Público (VERNDL, p. 20).
Enfim, veja-se que, historicamente, a independência foi, de certa
forma, um aspecto intrínseco aos Bancos Centrais. Quando de seu surgimento,
os Bancos Centrais eram privados e, por conseguinte, bastante independentes,
muito embora houvesse uma relação mutualística entre essas instituições e os
respectivos Governos. Em última instância, os Bancos Centrais eram livres para
adotar suas próprias políticas.
Durante o século XX, porém, a maioria dos Bancos Centrais ou foi
nacionalizada, ou perdeu grande parte de sua independência. Mesmo os
Bancos Centrais que reobtiveram sua independência, como foi o caso do
Federal Reserve, nos Estados Unidos, em 1951, essa independência não foi
absoluta (BORDO, 2007, p. 03): por muito tempo, o Fed teve que reportar suas
atividades ao Congresso que, em último grau, poderia inclusive modificar o
Federal reserve Act.
Outros Bancos Centrais, como o brasileiro, começaram a ficar independentes
apenas depois da década de 1990. Vejamos como se deu esse processo.
a Espanha, a Polônia, a Itália, a França, a Hungria, Portugal, Nova Zelândia, Argentina, Rússia,
Ucrânia, Letônia, Estônia, Bulgária, Eslovênia, Eslováquia, Cazaquistão, Bielorrússia, Paquistão,
Colômbia, México, Venezuela e Chile.
34
Artigo 107º do Tratado de Maastricht – No exercício dos poderes e no cumprimento das
atribuições e deveres que lhes são conferidos pelo presente Tratado e pelos Estatutos do SEBC, o
BCE, os bancos centrais nacionais, ou qualquer membro dos respectivos órgãos de decisão não
podem solicitar ou receber instruções das Instituições ou organismos comunitários, dos governos
dos Estados-membros ou de qualquer outra entidade. As Instituições e organismos comunitários,
bem como os governos dos Estados-membros, comprometem-se a respeitar este princípio e a não
procurar influenciar os membros dos órgãos de decisão do BCE ou dos bancos centrais nacionais
no exercício das suas funções. Cf. UNIÃO EUROPEIA. Tratado de Maastricht. Disponível em:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11992M/TXT&from=PT.
Acesso em: 16 mar. 2021.
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2 COMO FOI NO BRASIL ATÉ AGORA
O Banco Central do Brasil foi criado apenas depois de muito embate
e muita resistência (VERNDL, p. 21). Ante a iminência de sua criação, os
funcionários do Banco do Brasil, instituição que, até então, desempenhava
um papel relevante na política monetária nacional, tornaram-se cada vez mais
apreensivos diante da possibilidade de que suas funções perdessem relevância
e de que, como corolário, seus salários fossem reduzidos.
O empresariado, por sua vez, temia o aumento das dificuldades
legais, políticas e burocráticas para a obtenção de financiamentos, até então
concedidos pelo Banco do Brasil sem muitas exigências; o Governo Federal,
em sua esfera administrativa, também foi extremamente relutante, temendo
uma possível redução de sua ingerência na política monetária que, até então,
era eminentemente expansionista (MATTA, 2003, p. 07).
Diante dessas multifacetadas pressões políticas, econômicas e sociais,
muito embora a ideia de um Banco Central brasileiro tenha começado a
germinar em 1945, com a instituição do Superintendência da Moeda e do
Crédito – SUMOC – foi apenas 20 anos depois, em 1964, que o Banco Central
do Brasil – Bacen – foi efetivamente criado.
Antes disso, parte relevante da política monetária brasileira e das funções
que seriam típicas de um Banco Central ficaram sob a égide do Banco do Brasil
– BB. Era atribuição do BB, por exemplo, emitir moedas, realizar operações no
mercado de câmbio e executar as mais diversas atividades relacionadas à dívida
pública interna e externa do país (CHAVANTES, 2007, p. 31).
De fato, em 1920, com a edição da Lei nº 4.182, foi autorizado ao BB a
abertura de uma carteira de descontos, que seria, por ele, gerenciada (BRASIL,
1920, art. 9º). Desse modo, o BB passou a responsabilizar-se por redescontar os
títulos de outros bancos privados.
Note-se que o funcionário do BB responsável por administrar a então chamada
Carteira de Emissão e Redescontos era escolhido pelo Presidente da República, e
cabia ao Ministro da Economia (ou da Fazenda) supervisionar suas atividades.
Outro aspecto interessante é que, a partir da década de 1930, e com
vistas a controlar a inflação – na época, ascendente – foram estabelecidas
reservas compulsórias para todos os bancos comerciais – à exceção do Banco
do Brasil. Na verdade, os bancos comerciais deveriam recolher, ao BB, toda
sua reserva de moedas manuais35 que ultrapassassem 20% de seus depósitos
(BRITO, p. 11).
Trata-se do papel-moeda em poder do público, incluindo-se as moedas metálicas. Cf. SALIM,
Jean Jacques. Moedas, bancos e atividade econômica. In.: Revista de Administração de Empresas.
V. 38, nº 1. 1998. Disponível em: http://www.fgv.br/rae/artigos/revista-rae-vol-38-num-1-ano1998-nid-46483/. Acesso em: 16 mar. 2021..
35
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Pois bem, não obstante o Banco do Brasil tivesse funções similares
à de um Banco Central, faltava-lhe um quesito essencial, nesse sentido: uma
política monetária eficiente, capaz de controlar a inflação. O BB, na verdade,
permanecia sob a ingerência do Poder Executivo, de modo que a emissão
de papel-moeda, em consonância à política monetária predominantemente
expansionista, era feita de modo excessivo. Isso, claro, no intuito de financiar
os projetos governamentais.
Com vistas a conter essa relação problemática entre o BB e o Governo,
foi criada a SUMOC (BRITO, p. 12). Em verdade, o advento da SUMOC
se deu em razão das fortes pressões inflacionárias ao final do governo de
Getúlio Vargas, ocasião em que o Fundo Monetário Internacional e do Banco
Mundial recomendaram, ao Brasil, uma preparação institucional que visasse,
futuramente, à criação definitiva de um Banco Central (BRITO, 2010, p. 12).
Desse modo, ficaram ao encargo da SUMOC as atribuições referentes à
gestão da política cambial, à determinação das taxas de juros, ao percentual dos
depósitos compulsórios e à orientação e fiscalização dos bancos privados, em
geral. Veja-se que se tratam de funções típicas de um Banco Central (BRITO,
2010, p. 12 - 13). De certa forma, portanto, o papel da SUMOC foi o de
“[preencher] a lacuna de ‘banco dos bancos’” (VERNDL, p. 22).
Enfim, foi apenas em 31 de dezembro de 1964, mediante a Lei nº 4.595,
que o Banco Central da República do Brasil criado, com a subsequente extinção
da SUMOC. A gestão do Bacen ficou ao encargo de Otávio Gouveia de Bulhões,
o então Ministro da Fazenda.
Consoante a Lei nº 4.595/64, que criou e instituiu o Bacen, o Sistema
Financeiro nacional seria constituído não apenas pelo Banco Central, mas
também pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco do Brasil, pelo
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e pelas demais instituições
financeiras, públicas e privadas (BRASIL, 1964, art. 1º).
É interessante notar que, de maneira um tanto controversa, apesar de
formalmente instituir o Banco Central do Brasil, a Lei nº 4.595/64 também
refletiu, de maneira explícita, as pressões políticas dos diversos grupos de
interesse que se insurgiam contra a criação do Bacen. Isso porque, muito embora
estivesse institucionalizado, a princípio, o Bacen não tinha muita ingerência
como autoridade monetária nacional.
Na verdade, foi o Banco do Brasil quem ficou com a função de
“arrecadar os depósitos voluntários” das instituições financeiras; bem como a
de “executar os serviços de compensação de cheques e outros papeis”; e a de
“realizar, por conta própria, operações de compra e venda de moeda estrangeira
(...)” (BRASIL, 1964, art. 19). Note-se que essas são funções que, ao menos em
tese, deveriam ser atribuídas ao Banco Central do país.
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Ademais, com fulcro no art. 19, §1º da Lei nº 4.595/6436, o Poder Público
determinou a criação de uma conta movimento, sob a titularidade do Banco
do Brasil, para facilitar as transferências entre o BB e o Banco Central. Por
meio dessa conta movimento, diariamente, eram nivelados os desequilíbrios
dos passivos e dos ativos entre o BB e o Bacen.
Em razão dessa conta, grande parte das reservas monetárias permaneceram
depositadas no Banco do Brasil, e poderiam ser movimentadas a pedido do Governo
Federal, não obstante o financiamento partisse do Banco Central (MATTA, p. 24).
É interessante notar que a conta movimento foi criada apenas em função
da falta de instrutura do Bacen, que ainda estava em seu estágio inaugural: a
ideia era extingui-la pouco tempo após sua instituição.
Entretanto, as movimentações feitas na conta movimento não apareciam
no balanço consolidado das autoridades monetárias, haja vista que o crédito de
uma das instituições – o BB, por exemplo – constava como ativo para a outra
– o Bacen, por exemplo –, e vice-versa. Essa sistemática terminou por facilitar
a concessão de empréstimos e financiamentos, já que as movimentações
financeiras acabavam por não constar no orçamento do Governo Federal
(BRITO, 2010, p. 14; MATTA, 2003, p. 8).
Por conta dessa facilidade – gerada, na verdade, pela falta de
transparência – a conta movimento foi mantida por um tempo muito além
do inicialmente previsto, sendo extinta, somente, na década de 1980, enfrentando
pressões políticas e sociais que clamavam pela sua continuidade.
Veja-se que, na prática, foram concedidos ao Banco do Brasil poderes
e responsabilidades substancialmente característicos de uma autoridade
monetária nacional (BRITO, 2010, p. 14).
Associado a isso, foi legado ao Bacen funções que não seriam exatamente
típicas para um Banco Central (MATTA, 2003, p. 8). Exemplificativamente,
cabe ressaltar a atribuição do Bacen de promover o financiamento agrícola37; ou
a de coordenar e fiscalizar a política habitacional do Governo Federal, através
do Banco Nacional da Habitação38; ou, ainda, a sua competência para executar
a “política da dívida do tesouro nacional” (MATTA, 2003, p. 8).
Art. 19 [omissis]: (...) § 1º - O Conselho Monetário Nacional assegurará recursos específicos
que possibilitem ao Banco do Brasil S. A., sob adequada remuneração, o atendimento dos encargos
previstos nesta lei.
37
Art. 10. Compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil: (...) III – [omissis]
(...) b) determinar percentuais que não serão recolhidos, desde que tenham sido reaplicados em
financiamentos à agricultura, sob juros favorecidos e outras condições por ele fixadas (...).
38
Art. 4º [omissis]: (...) § 7º O Banco Nacional da Habitação é o principal instrumento de
execução da política habitacional do Governo Federal e integra o sistema financeiro nacional,
juntamente com as sociedades de crédito imobiliário, sob orientação, autorização, coordenação e
fiscalização do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central da República do Brasil, quanto
à execução, nos termos desta lei, revogadas as disposições especiais em contrário.
36
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O resultado dessas atribuições mistas entre BB e o Bacen foi que, na
prática, passaram a coexistir “duas autoridades monetárias” (MATTA, 2003, p.
8): o Banco do Brasil e o Banco Central.
É notório, portanto, que, diante de tantos entraves – sociais e, sobretudo,
políticos – o processo de consolidação do Banco Central foi moroso e tardio,
mesmo comparando-se aos países circunvizinhos ao Brasil (FRANCO, 2018).
Desde 1964 até o final da década de 1980, as decisões do Banco Central
brasileiro ficaram intimamente atreladas às diretrizes do Poder Executivo, haja
vista que, durante o regime militar, a autonomia do Poder Legislativo para legislar
sobre matérias financeiras ficou substancialmente tolhida (MATTA, p. 18).
Nesse sentido, merece destaque o fato de que a conta movimento,
anteriormente descrita, só foi extinta em 1988, com a promulgação da
Constituição brasileira. Somente então, ficou legalmente proibida a concessão
de empréstimos pelo Banco do Brasil a qualquer outra instituição pública,
incluindo-se o Tesouro Nacional (MATTA, p. 24).
Também foi apenas com a Constituição de 1988 que ficou esclarecida a
vedação ao Bacen de financiar o Tesouro Nacional ou qualquer outra instituição
que não fosse financeira39. Somente então, a responsabilidade de fomentar a
economia nacional, até então característica ao Banco Central, foi encerrada.
A despeito desses pequenos avanços, a caminhada do Bacen em direção
a uma maior independência continuava bastante lenta e gradual. Exemplo disso
é que, em razão de uma textura aberta do texto constitucional, em seu artigo 164,
deixou-se uma margem interpretativa para autorizar Banco Central a continuar
financiando, indiretamente, o Governo Federal, através da compra e venda de
títulos públicos40. Desse modo, ainda havia a possibilidade de que, com respaldo
legal, houvesse interferência política no Banco Central (MATTA, p. 26).
Até, pelo menos, o ano de 1994, o Banco Central era substancialmente
dependente do Poder Executivo, carecendo de autonomia suficiente para
garantir a estabilidade dos preços, para controlar a inflação e para manter o
poder de compra da moeda nacional.
A política monetária nacional, desde a redemocratização do Brasil e até
o final da década de 1990, permaneceu conturbada. Grande parte dos bancos
estaduais era incapaz de adimplir com suas obrigações de balanço, razão pela
qual, constantemente, recorriam ao Banco Central e a sua linha de redesconto
(MATTA, p. 19).
Art. 164 da Constituição. A competência da União para emitir moeda será exercida
exclusivamente pelo banco central. § 1º É vedado ao banco central conceder, direta ou
indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja
instituição financeira.
40
Art. 164 [omissis]: § 2º O banco central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro
Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. Ibid.
39
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A fragilidade do Banco Central também não pôde ser mitigada pelos
diversos planos nacionais que, mesmo em sua atipicidade e heterodoxia
econômica, almejavam estabilizar a moeda brasileira. A inflação continuava
difícil de controlar. O Plano Cruzado I, o Plano Cruzado II, o Plano Bresser,
o Plano Feijão com Arroz e o Plano Verão, todos falharam em seu objetivo
primevo de conter a escalada dos preços.
Também o Conselho Interministerial de Preços e a Superintendência
Nacional de Abastecimento, órgãos criados para o controle inflacionário, foram
ineficazes: em março de 1990, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo chegou
a 82,39% no mês (DEBIT, 2021).
Entretanto, a situação começou a se modificar a partir de 1º de julho de
1994, com o advento do Plano Real. O Plano Real foi reconhecidamente bemsucedido em controlar a inflação à época, porquanto diagnosticou, corretamente,
a causa inflacionária, e prezou pelo ajuste fiscal e por políticas econômicas
mais austeras – e menos heterodoxas, evitando-se, por exemplo, o tabelamento
de preços.
Após a instituição do Plano Real, as discussões sobre a autonomia do
Banco Central se fortaleceram ainda mais, considerando que seria papel dessa
instituição administrar as metas de inflação, bem como estabelecer, ajustar e
fiscalizar a política monetária (METTA, p. 26 - 27).
Em continuidade, pois, com a política contracionista desenvolvida pelo
Governo brasileiro após o Plano Real, foi instituído o Programa de Incentivo à
Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária – PROES. A partir de
então, cessou o dever do Banco Central de arcar com a insolvência dos bancos
estaduais (METTA, p. 27), medida que contribuiu significativamente para o
controle da política expansionista.
Ainda naquele ano, foi criado o Comitê de Política Monetária –
COPOM – que, seguindo o exemplo dos Estados Unidos, onde existe o Federal
Open Market Committee – FOMC – reúne os membros do Banco Central para
o processo de tomada de decisões, mormente aquelas relativas à definição da
taxa básica de juros (METTA, p. 28).
A partir de 1994, portanto, passou a existir um acordo tácito entre o
Poder Executivo e o Banco Central, para que não houvesse interferência política
nessa instituição, concedendo-lhe ampla margem operacional.
Esse processo continua até 1999, quando o Banco Central avançou
significativamente em direção à sua autonomia instrumental. Com o Decreto nº
3.088, de 21 de junho de 1999, foi legalmente instituído o regime de metas de
inflação. A partir de então, ficou formalmente concedido, ao Bacen, plena liberdade
operacional para, por meio da taxa Selic – Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – a taxa básica de juros no Brasil, controlar a inflação do país.
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Dessa feita, com a consolidação do tripé macroeconômico, prezandose pelo câmbio flutuante, pelas metas fiscais e pelas metas de inflação, a
inflação brasileira pôde ser controlada na maioria dos anos em que essa política
foi observada.
Também em 2003, com a promulgação da Emenda Constitucional nº
40, houve um avanço significativo na política econômica do Brasil, dando
seguimento ao processo de concessão de autonomia ao Bacen. A partir de
então, ficou permitida a edição de leis complementares específicas para o
sistema financeiro nacional, tornando-o independente das regras aplicáveis ao
setor de seguros. Isso deu maior flexibilidade para a edição de normas sobre a
matéria e, portanto, foi um passo significativo em direção ao reconhecimento da
autonomia institucional do Banco Central (WALD, 2004, p. 155).
Note-se, por outro lado, que não há nenhuma regra estabelecendo,
formalmente, que o Banco Central do Brasil goza de autonomia técnicooperacional. O que existe, desde o início dos anos 2000 até os dias atuais,
é, basicamente, um acordo tácito entre o Governo e o Bacen, permitindo-lhe
uma livre atuação. Entretanto, isso deixa margem para insegurança jurídica e,
consequentemente, para o abandono – mesmo que gradual e sutil – das políticas
econômica que, até então, foram eficazes em conter a inflação.
Nessa toada, é interessante observar que, durante todo o mandato da
ex-Presidente Dilma Rousseff, desde 2011 até 2015, com seu impeachment, a
meta de inflação foi ultrapassada. Em 2015, inclusive, a inflação ficou acima do
teto, no patamar de 10,67%, valor mais alto desde 2002 (BANCO CENTRAL
DO BRASIL, 2021).
Talvez motivados por isso, bem como pelo incentivo de diversas
instituições, a exemplo do Fundo Monetário Internacional (CARVALHO,
FABIÃO, 2000) e pela necessidade natural de se retomar uma discussão que é
travada, ao menos, desde 2003, tramitam hoje os Projetos de Lei Complementar
nº 19/2019, no Senado, e nº 112/2019, na Câmara dos Deputados. Vejamos, por
conseguinte, quais seriam as possíveis contribuições legadas por esses Projetos
de Lei, mormente quanto ao seu potencial de conceder autonomia técnicooperacional ao Bacen.
3 COMO FICA COM A NOVA LEI COMPLEMENTAR Nº 179/2021
Conforme foi possível observar ao longo deste artigo, não são novas
as discussões acerca da autonomia do Banco Central. Na verdade, desde
2003 tramita o Projeto de Lei nº 32, que trazia essa discussão essa mesma
discussão. Mais recente, tramitaram no Congresso Nacional os Projetos de
Lei Complementar nº 19/2019, oriundo do Senado, e nº 112/2019, originado
da Câmara dos Deputados. As discussões foram acirradas, mas o Projeto
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de Lei Complementar nº 19/2019 terminou por ser aprovado pelo Senado, pela
Câmara dos Deputados e, em 24 de fevereiro de 2021, foi sancionado pelo
Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sendo publicado como Lei
Complementar nº 179 (VILELA, 2021), doravante, denominada, simplesmente,
como LC nº 179.
Pois bem, de início, é interessante começar esta análise pela justificativa
do texto inicial referente ao Projeto de Lei Complementar nº 19/2019, doravante,
PLP 19/2019, o Projeto que deu origem à Lei Complementar ora em comento.
Veja-se que, em sua justificativa, aponta-se que “[o] projeto busca
conferir autonomia formal ao Banco Central do Brasil para que execute
suas atividades essenciais ao país sem sofrer pressões políticas” (SENADO
FEDERAL, 2019). Veja-se, portanto, que a finalidade do Projeto é bastante
explícita quanto ao seu ímpeto de conferir maior grau de independência
ao Bacen.
Também conforme abordado nos tópicos anteriores deste artigo,
idealmente, a autonomia do Banco Central “deve levar à redução das expectativas
inflacionárias e dos prêmios de risco inflacionários de longo prazo”, o que, por
sua vez, conduziria o Brasil à adoção de uma “taxa básica de juros a um patamar
menor e juros reais menores, melhorando o ambiente dos negócios, gerando
círculo virtuoso na economia brasileira” (SENADO FEDERAL, 2019). Vejase, pois, que o PLP 19/2019 partiu de premissas semelhantes às adotadas
neste artigo, o que foi refletido já na ementa da LC nº 179, segundo a qual a
mencionada LC “[d]efine os objetivos do Banco Central do Brasil e dispõe
sobre sua autonomia (...)” (BRASIL, 2021).
Inicialmente, o PLP 19/2019 tinha seis apenas artigos – contra os 14
artigos da atual LC nº 179. Em seu âmago, a principal ideia preconizada no
PLP, e que permaneceu na LC nº 179, era a de que fossem afixados mandatos
com duração de quatro anos para os cargos de Presidente e diretores do Bacen,
admitindo-se uma recondução. A sutileza dessa determinação, porém, estava na
falta de sincronização entre o mandato do Presidente da República e o mandato
do Presidente e dos diretores do Bacen.
Com a publicação da LC nº 179, esses mandatos passaram a ser
cronologicamente alinhados de tal forma que o Presidente da República nomeia
o Presidente do Banco Central apenas para os dois últimos anos de seu mandato;
os mandatos dos Diretores do Bacen também estão organizados de maneira
majoritariamente desalinhada com o do Presidente da República.
Desse modo, o Presidente e a maioria dos diretores do Bacen
permanecerão em seus cargos mesmo após a mudança do Presidente da
República, blindando o Banco Central de potenciais pressões políticas,
sobretudo nos períodos pré-eleitorais.
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Também é interessante ressaltar que, pela LC nº 179, passam a ser
taxativas as hipóteses de perda do mandato do Presidente e diretores do Bacen,
quais sejam: “a pedido”; “no caso de acometimento de enfermidade que
incapacite o titular para o exercício do cargo”; “quando sofrerem condenação,
mediante decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, pela
prática de ato de improbidade administrativa ou de crime cuja pena acarrete,
ainda que temporariamente, a proibição de acesso a cargos públicos”; e “quando
apresentarem comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance
dos objetivos do Banco Central do Brasil”, hipótese na qual “compete ao
Conselho Monetário Nacional submeter ao Presidente da República a proposta
de exoneração, cujo aperfeiçoamento ficará condicionado à prévia aprovação,
por maioria absoluta, do Senado Federal” (BRASIL, 2021, art. 5º).
Veja-se, portanto, que não será cabível a demissão do Presidente ou dos
diretores do Bacen pelo Presidente da República ou por qualquer outro membro
do Poder Executivo, ao contrário do que ocorria no PLP 19/2019 (SENADO
FEDERAL, 2019).
Outro aspecto interessante é que a LC nº 179/2021 traz, de maneira
bastante explícita, a autonomia do Bacen, caracterizando-o como uma “autarquia
de natureza especial caracterizada pela ausência de vinculação a Ministério,
de tutela ou de subordinação hierárquica”; acrescenta-se ainda, que o Banco
Central goza de “autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira”
(BRASIL, 2021, art. 6º).
Também é interessante ressaltar o dever do Presidente do Bacen de
prestar contas e ser transparente em sua gestão, mormente através da publicação
bienal de “relatório de inflação e relatório de estabilidade financeira, explicando
as decisões tomadas no semestre anterior” (BRASIL, 2021, art. 11). Veja-se,
portanto, que a autonomia do Bacen não significa que a instituição deixará de
ser objeto de escrutínio.
É notório que as medidas estipuladas pela LC 179/2021 são pertinentes.
A fixação de mandatos para o Presidente e diretores do Bacen, por exemplo, é
medida que já foi implementada por quase todos os países da América Latina,
e encontra reflexo na prática internacional (AQUINO, LACAVA, 2021). A
despeito disso, essa Lei ainda é alvo de críticas e, de fato, poderia ter sido mais
bem endereçada.
Ilustrativamente, a possibilidade de exoneração do Presidente e dos
diretores do Bacen em virtude do “desempenho insuficiente para o alcance
dos objetivos do Banco Central do Brasil” ainda pode ser considerada muito
subjetiva, e passível de ser desvirtuada, apesar dos múltiplos controles exercidos
pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Presidente da República ou mesmo
pelo Senado Federal, nessa hipótese.
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Ademais, o PLP 112/2019 não estabelece – como seria esperado, por
exemplo, em virtude das recomendações do FMI (FMI, 2018) – a proibição
do Bacen de conceder crédito ao Governo, bem como a determinação de que a
função de emprestador de última instância apenas poderia ser exercida mediante
Lei, determinando-se o montante e a finalidade do gasto (VERNDL, 2020, p. 72).
Acrescente-se que a LC nº 179/2021 ainda tem um caráter possivelmente
pueril, porquanto, não obstante ela estabeleça que a função do Bacen é a
de “assegurar a estabilidade dos preços” (BRASIL, 2021, art. 1º), há um
complemento aparentemente deslocado, determinando que “o Banco Central
do Brasil também tem por objetivos zelar pela estabilidade e pela eficiência do
sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e
fomentar o pleno emprego” (BRASIL, 2021, art. 1º).
É evidente, pois, a influência do pensamento econômico de John
Maynard Keynes nessa determinação, que além de possibilitar o implemento
de políticas pouco convencionais pelo Banco Central, ou até mesmo eventuais
intervencionismos políticos. Basta lembrar que uma das hipóteses de exoneração
seria a de “desempenho insuficiente para o alcance dos [seus] objetivos (...)”, a
saber, dentre outros elementos, o fomento do pleno emprego. Isso não contribui
em nada com a credibilidade do instituto.
Dessa forma, não obstante seja bem-intencionada, a LC nº 179/2021
ainda poderia ser objeto de melhorias e ajustes, de modo a consolidar todos os
requisitos que seriam necessários, sob a ótica da política econômica internacional,
para conferir autonomia ao Banco Central, regando essa instituição de prestígio
e confiabilidade.
CONCLUSÃO
Este artigo tinha, como objetivo geral, analisar a LC 179/2019,
mensurando sua capacidade de conferir autonomia ao Banco Central do Brasil.
Para tanto, foram desenvolvidos dois tópicos específicos, abordando-se o
histórico internacional dos Bancos Centrais, e o histórico particular do Banco
Central do Brasil.
No primeiro tópico, verificou-se que os Bancos Centrais surgiram ao
final do século XVII, com o surgimento do Estado Moderno, e a partir dos
bancos privados que, em seu âmago, gozavam de ampla independência. À
medida em que os papeis de autoridade monetária nacional foram sendo mais
bem delineados, porém, essas instituições passaram a perder sua autonomia,
fenômeno que atingiu seu ápice durante o século XX, quando a interferência
estatal na economia foi lastreada pela teoria econômica de John Maynard
Keynes. Corolário empiricamente demonstrado da perda de independência
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dos Bancos Centrais, materializados na ingerência do Poder Executivo sobre
essas instituições, foi um forte fenômeno inflacionário, que atingiu uma ampla
variedade de países ao longo do século XX.
A na segunda metade desse século, porém, foram sendo retomadas
medidas econômicas mais austeras, menos heterodoxas, e foi sendo, novamente,
atribuída independência aos Bancos Centrais.
Conforme demonstrado no segundo tópico, o Banco Central brasileiro
acompanhou essa tendencia internacional. Apesar de sua criação ter se dado
em 1964, ao menos até meados da década de 1980, a função de autoridade
monetária, no Brasil, era partilhada entre o Bacen e o Banco do Brasil. Além
disso, o Poder Executivo detinha uma ingerência significativa sobre ambas
as instituições.
A perda do poder aquisitivo da moeda brasileira seguiu forte mesmo
depois da promulgação da Constituição de 1988, que determinou, dentre
outras medidas, a proibição de que o Bacen concedesse empréstimos ao
Tesouro Nacional.
Após os fracassos reiterados de diversos planos governamentais que,
em síntese, buscavam a estabilização da moeda e dos preços no Brasil – a
exemplo do Plano Bresser e do Plano Verão – o Plano Real conseguiu conter a
escalada até então incontrolável da inflação. Dentre as medidas implementadas,
destaca-se a fixação de metas de inflação, a serem observadas pelos dirigentes
do Banco Central. Ficou tacitamente concedida, a partir de então, a autonomia
operacional do Bacen.
Apesar disso, ainda há uma aura de insegurança jurídica que permeia a
atuação do Banco Central brasileiro, justamente porque sua autonomia não foi
legalmente estabelecida. De certa forma, essa apreensão foi sedimentada durante
o governo da ex-Presidente Dilma Rousseff, em que as metas de inflação foram
ultrapassadas em todos os anos de seu mandato. Daí, advém a importância da
Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021.
A hipótese traçada por este artigo foi a de que essa LC seria capaz
de promover uma maior independência do Banco Central brasileiro. Conforme
se extrai do último capítulo, essa hipótese resta parcialmente confirmada. Isso
porque, não obstante a LC seja importantes e traga determinações pertinentes
em seu texto legal – sobretudo os mandatos do Presidente e dos diretores do
Bacen, as hipóteses de exoneração e os objetivos da instituição – os textos legais
ainda carecem de algumas determinações que seriam pertinentes, a exemplo
das limitações quanto ao exercício de sua função de emprestador de última
instância; bem como traz algumas ideias pueris, a exemplo de determinar, como
objetivo do Bacen, o fomento do pleno emprego.
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A despeito disso, trata-se de uma inovação oportuna que, mesmo
não sendo aprimorada num futuro próximo, trazem à tona uma discussão
extremamente pertinente. A independência do Banco Central, conforme
defendido por este artigo, é medida crucial ao Brasil, que, nesse sentido, está
bem atrás de seus parceiros comerciais, mesmo seus parceiros na América
Latina. A adoção de diversas medidas capazes de contribuir com a credibilidade
do Bacen, portanto, devem estar dentre as prioridades para a política
econômica brasileira.
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MORALIDADE INSIGNIFICANTE? INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA NOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INSIGNIFICANT MORALITY? INCIDENCE OF THE PRINCIPLE OF INSIGNIFICANCE
IN CRIMES AGAINST PUBLIC ADMINISTRATION
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RESUMO
O presente trabalho tem como finalidade analisar a incidência do princípio da
insignificância nos crimes contra a Administração Pública. Buscando assim,
observar os crimes de peculato e corrupção passiva. Para tal realizou-se um
estudo teórico-conceitual referenciado nos estudos desenvolvidos na área
com a análise de artigos científicos, livros e legislações do campo penal,
administrativo e constitucional além de julgados em diferentes instâncias do
Judiciário. Observou-se também que os 17 tipos de crimes possíveis de serem
praticados contra a Administração Pública representam apenas 0,25% do total
dos crimes tipificados pelo Código Penal. Destes, dentro dos crimes contra a
Administração Pública o peculato responde sozinho por 76,00% e o crime de
corrupção passiva com cerca de 9,19%.
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PALAVRAS-CHAVE: Administração Pública. Corrupção. Moralidade. Peculato.
Princípio da Insignificância.
ABSTRACT
The present work can learn about the principle of insignificance in crimes against
Public Administration. Thus seeking to analyze crimes of embezzlement and
passive corruption. To this end, a theoretical-conceptual study was carried out,
referenced in the studies developed in the area, with the analysis of scientific
articles, books and legislation in the criminal, administrative and constitutional
field, in addition to being judged by different specialized courts. It was also
observed that the 17 types of crimes possible to be committed against the public
administration represent only 0.25% of the total crimes typified by the Penal
Code. Of these, within crimes against the Public Administration, embezzlement
alone accounts for 76.00% and the crime of passive corruption with
about 9.19%.
KEYWORDS: Public Administration. Corruption. Morality. Peculato. Principle
of Insignificance.
INTRODUÇÃO
O tema proposto busca, em linhas gerais, tratar acerca da incidência do
princípio da insignificância nos crimes contra a Administração Pública.
No primeiro capítulo será analisado o conceito de Administração Pública e seus
princípios norteadores.
Após, torna-se indispensável uma análise acerca dos principais crimes
praticados por servidores públicos. Primeiramente será abordado o crime de
peculato, conhecido como um crime não atento somente contra o patrimônio
público, mas também contra a moralidade.
Em seguida, será analisado o crime de corrupção passiva, intitulado
como um dos principais crimes que atinge de feitio direto dos princípios
constitucionais da Administração Pública.
Já no último capítulo, será abordado acerca da incidência do princípio
da insignificância nos crimes contra a Administração Pública, pautados pela
moralidade, verificando assim o que ocorre na provável colisão entre eles.
O princípio da insignificância consiste em não punir os delitos de bagatela,
ou seja, delitos pequenos, irrelevantes, que não são capazes de causar efetivo
prejuízo à vítima ou à sociedade, devendo deste modo, excluir-se a tipicidade
da conduta em caso de danos de pouca importância.
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Ainda, de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o
princípio da insignificância - que considera necessária, na aferição do relevo
material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade
social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo, analisar os
julgados de instâncias superiores, verificando-se a aplicabilidade do princípio
da insignificância nos crimes praticados contra a Administração Pública.
Destarte, para análise acurada quanto ao tema, realizou-se pesquisa
bibliográfica teórico-conceitual referenciado nos estudos da área. Para isso,
foram averiguados livros, artigos científicos, legislação pertinente e julgados.
O debate é importante e justifica-se na medida em que se faz necessário
uma maior compreensão acerca da aplicação do princípio da insignificância nos
crimes praticados por funcionários públicos.
2 BREVE CONCEITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
A Administração Pública, segundo José Cretella Júnior (2010, p.31),
é um complexo de órgãos aos quais se adjudicam cargos administrativos, é
a somatória das ações e manifestações da pretensão do Estado, podendo ser
adotados tanto o critério subjetivo ou orgânico.
Nesse viés, Gabriel de Britto Campos (2016, p.34), define Administração
Pública como sendo um conjunto de atividades que devem ser efetuadas pelo
Estado por meio de seus órgãos ou entidades, e deste modo haja a satisfação dos
interesses da coletividade, podendo ser em sentido formal, subjetivo e orgânico.
Sob esse aspecto a Administração Pública é uma atividade voltada
à realização dos interesses públicos, ou seja, é um desempenho continuo e
sistemático podendo ser legal e técnico dentre os serviços prestados pelo
Estado, em benefício para a sociedade.
Nesse sentido, a Administração Pública pode ser direta, que são
aquelas entidades que não possuem personalidade jurídica própria, como por
exemplo, a União, os Estados, Municípios e DF, e ela também pode ser indireta
quando constituídas por entidades autárquicas, fundacionais e paraestatais
(CAMPOS, 2016, p. 34).
Com estas definições pode ser concluído que o conceito de Administração
Pública consiste em controlar os bens públicos ou privados, podendo assim
cumprir os interesses coletivos ou difusos de cada sujeito de modo individual,
cumprida de maneira infestável e em sentido subjetivo ou objetivo.
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2.2 DOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
O artigo 37, caput da Constituição Federal, alterado pela Emenda
n.19/98, estabelece cinco princípios que a Administração Pública direta e
indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, deve obedecer, os quais são: Os princípios da legalidade,
moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.
Os princípios são as proposições básicas, indispensáveis, típicas que
condicionam todos os arcabouços subsequentes, ou seja, os princípios são os
alicerces da ciência que instituem a obtenção e sentido das regras existentes no
ordenamento jurídico (CRETELLA, 2000, p. 25).
Nesse contexto, o princípio da legalidade deixa explicito que ninguém
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, ou
seja, somente a lei será capaz de criar direitos, obrigações e vedações, ficando
os sujeitos vinculados aos comandos legais e disciplinadores de suas funções.
Di Pietro (2014, p. 595) estabelece os limites da atuação dentro da
administração pública, conforme tal princípio, a administração pública só pode
fazer o que a lei permite.
Por outro lado, o princípio da impessoalidade diz respeito sobre a
atividade da Administração Pública, a qual deverá ser norteada junto com a
finalidade pública, isto é, a administração tem obrigação de atuar de maneira
que não cause danos ou beneficie determinados indivíduos, sempre buscando
alvejar o bem comum e interesse da coletividade, sem fazer distinções.
Portanto, conclui-se que o agente público deverá sempre atuar de forma
objetiva, imparcial e neutra, com a finalidade sempre voltada ao interesse da
coletividade e não em interesses pessoais, próprios ou de terceiros, devendo haver
um tratamento igualitário para todos os indivíduos perante a Administração Pública,
ou seja, qualquer ato que procure abranger outro propósito o qual não seja o interesse
da coletividade, encontrar-se-á sujeito à anulação por desvio de finalidade.
Já o princípio da moralidade, consiste em um requisito essencial na
maneira em que o administrador público irá agir diante de uma determinada
situação. Este princípio se relaciona com a ideia em que a atuação da
Administração Pública deva ter por escopo os padrões éticos, sendo eles: o da
probidade, a lealdade, a boa-fé, e a honestidade, para que assim seja assegurada
uma boa administração, tanto de maneira externa como interna (DI PIETRO,
2014, p. 591).
Os atos de improbidade administrativa, segundo o art. 37 Inciso 4º da
Constituição Federal aduz: Importará à suspensão dos direitos políticos, a perda
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
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Portanto, conclui-se que a moralidade é um princípio baseado na
moral do agente, devendo a Administração Pública ter domínio acerca de
suas atividades, para que possa ser mantida a seriedade e a veracidade de suas
funções, e caso isso não aconteça, ocorrerá à suspensão dos direitos políticos e
até mesmo a perda da função pública.
O princípio da publicidade, é um dever conferido à Administração
Pública, para que seja dada transparência a todos os atos que cometer, além de
proporcionar todas as informações exigidas pela sociedade.
Ou seja, os atos da Administração Pública devem ser publicados, seja
para conhecimento geral seja para produção de seus efeitos. Entende-se então,
que é necessário que eles sejam publicados e divulgados, e assim possam
iniciar a ter seus efeitos, recebendo eficácia ao termo exposto (BITENCOURT,
2010, p. 31).
Ao que se refere ao princípio da eficiência a Emenda Constitucional
n. 19, de 4-6-98 fixou, entre os princípios constitucionais da Administração
Pública, o princípio da eficiência, conforme previsto no artigo 37, caput, que
está previsto no Decreto-Lei nº. 200/67, o qual busca disciplinar o desempenho
dos servidores públicos e o controle da Administração Pública.
Di Pietro (2014, p. 114) explica que o princípio da eficiência apresenta,
de fato, dois feitios: O primeiro deles pode ser analisado em relação à atuação
do agente público, em que se acredita em um bom desempenho de suas
atribuições, para que assim possa ter os melhores resultados. E o segundo é em
relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública,
a qual também tem como finalidade obter os melhores resultados na prestação
de serviço público.
Compreende-se então que o princípio da eficiência não abrange apenas
o servidor público, mas também a Administração Pública, que carece de fazer
uma boa administração, e o Estado precisam dispor de um quadro de agentes
profissionalizados de forma a que possa cumprir a sua função de contribuir para
o bem-estar da população (DI PIETRO, 2014, p. 114).
É importante destacar que a busca da eficiência deve ocorrer em
harmonia com os demais princípios da Administração Pública. Assim, não
se pode deixar de obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade e publicidade para que assim sejam alcançados melhores resultados.
3 PECULATO E CORRUPÇÃO PASSIVA COMO ESPÉCIES DE CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
O peculato está previsto no artigo 312, o qual estabelece o seguinte:
“Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem
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móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviálo, em proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa”.
O vocábulo peculato como diz Cezar Roberto Bitencourt (2010, p. 37),
teve suas raízes remotas no direito romano e caracterizava-se pela subtração de
coisas pertencentes ao Estado, e também explica que:
O crime de peculato tem suas raízes remotas no direito
romano e caracterizavam-se pela subtração de coisas
pertencentes os Estado. Essa infração penal recebia o nome
de peculatos ou depeculatus, oriundo de período anterior à
introdução da moeda, quando os animais (bois e carneiros)
destinados ao sacrifício em homenagem às divindades
consistiam na riqueza pública por excelência.

Podemos compreender então, que foi no direito romano que surgiu
a denominação legal, peculatos. O qual era reconhecido pela subtração das
riquezas ou bens pertinentes ao Estado. Naquela época, o crime era deliberado
exclusivamente pela qualidade dos bens resguardados, os do Estado, não
importando desta maneira a qualidade dos indivíduos que o praticavam. Já no
decorrer da Idade Média, esse exercício era punido com penas rigorosas, como
a morte e a infâmia (MASSON, 2011, p. 29).
A doutrina classifica o peculato em três modalidades: peculato próprio,
que se decompõe em peculato-apropriação e peculato-desvio; peculato
impróprio, referindo-se ao peculato-furto e ao peculato estelionato, este em tipo
penal específico; peculato culposo.
Todavia, no presente trabalho será analisado somente a modalidade de
peculato-apropriação e peculato-desvio, tendo como objetivo analisar os afeitos
comuns aos mais detalhados dessas espécies. O estudo das classificações
concretizadas pela doutrina é de enorme importância para que se possa empregar
de feitio mais técnico ao termo peculato.
O sujeito ativo do crime de peculato é somente o funcionário público
(art. 327, caput, do Código Penal). E conforme Ivan Luiz da Silva (2012, p.
1203) a condição é elementar do tipo penal do peculato, admitindo-se sua
comunicabilidade ao particular que concorre para a prática do delito do art. 30
do Código Penal, na hipótese de sua prática em concurso de agentes.
Na mesma acepção Mirabete (2012, p. 267) aponta que o sujeito ativo
do crime de peculato:
É o funcionário público segundo o amplo conceito trazido
pelo artigo 327 do Código Penal. Nada antepara que
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existindo concurso de agentes seja incumbido por tal ilícito
quem não se reveste dessa qualidade, diante do que dispõe
o artigo 30 do mesmo Código supracitado, já que versa
de circunstância elementar do crime. Desconhecendo,
porém, o particular, a condição de funcionário do agente
não responderá por peculato, mas por outro ilícito.

Já o sujeito passivo do crime de peculato segundo Rogério Greco (2017,
p. 723) é o Estado bem como a pessoa física ou jurídica diretamente prejudicada
com a conduta praticada pelo sujeito ativo.
E nesse mesmo sentido Fernando Capez (2018, p. 465) assevera que
caso o patrimônio seja público, também as entidades de direito público serão
consideradas vítimas. E se o bem custodiado concernir à particular, haverá dois
sujeitos passivos sendo eles o Estado e o particular.
O peculato-apropriação consuma-se no momento em que o agente
transforma a posse ou detenção sobre o dinheiro, valor ou outra coisa móvel
em domínio, ou seja, quando passa a agir como se fosse dono da coisa, isto é, o
crime se consuma com a inversão da posse, com animus rem sibihabendi, nos
moldes de apropriação indébita tipificada no artigo 168 do Código Penal.
Já o peculato-desvio consuma-se no momento que o agente dá destino
diverso do que está previsto em lei.
Na mesma acepção, Rogério Sanches (2016, p. 741) leciona que ocorre
a consumação do peculato desvio quando o funcionário modifica a destinação
normal da coisa, pública ou particular, dando fim diverso, não o próprio.
E no mesmo sentido, o autor Rogério Greco (2018, p. 370) ao citar
Noronha explica no que diz respeito ao peculato desvio seu momento
consumativo ocorre quando o agente “dá a coisa destino diverso, quando
emprega em fins outros que não o próprio ou regular, agindo em proveito dele
mesmo ou de terceiros”.
A tentativa é plenamente admissível, posto que o iter criminis é
fracionável. a pena para quem comete os delitos de peculato-apropriação,
peculato-desvio comina em pena de reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e
multa. A pena será aumentada da terça parte, conforme determina o §2 do artigo
327 do Código Penal. Rogério Greco (2018, p. 373) explica a ação penal é de
iniciativa pública incondicionada.
3.1 CORRUPÇÃO PASSIVA
Para Nucci (2017, p. 1020), definir corrupção não é um dever simples,
visto que tal palavra admite uma série de acepções e resultados. Todavia,
331

ESTUDOS SOBRE DIREITO PENAL MODERNO

é incisivo ao asseverar que a corrupção jamais será algo positivo e que ela
é uma espécie de pacto escuso, um acordo ilícito que pode causar grandes
prejuízos ao estado.
Prado (2014, p. 48), explica que a corrupção é uma forma de agressão
ao bom funcionamento do Estado, mormente porque acaba influenciando
na Administração Pública. Por isso, a corrupção torna-se uma confusão de
interesses particulares com os interesses da Administração Pública, cujos fins
sempre serão ilícitos.
No entanto a corrupção passiva incide na solicitação, recebimento ou
aceitação de promessa de vantagem indevida por funcionário público em razão
de sua função. E o artigo 317 do Código Penal, conceitua o crime de corrupção
passiva, estabelecendo uma causa de aumento de pena no §1º e uma espécie
privilegiada no §2º:
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:Pena - detenção, de três meses a
um ano, ou multa.

Ou seja, trata-se do tráfico da função pela qual se estabelece uma
relação ilícita entre o funcionário indigno e o terceiro que, valendo-se da sua
corruptibilidade, o sujeita as iniciativas da sua vontade.
Nas palavras César Dario Mariano (2017, p. 295) o objetivo jurídico é
a proteção do normal funcionamento da administração pública.
Mirabete e Fabrini (2017, p. 290), asseveram que o objeto da tutela
jurídica é o funcionamento normal da administração pública, no que tange à
preservação dos princípios de probidade e moralidade no exercício da função.
O crime por um lado, danifica a eficiência do serviço público e, de outra forma,
coloca em perigo o prestigio da administração e a autoridade pública.
Nucci (2017, p. 1098), entende que o objeto jurídico é a administração
pública, levando-se em conta seu interesse patrimonial e moral.
Portanto, pode-se dizer que o princípio da moralidade administrativa
tem um grande destaque acerca da objetividade jurídica no Crime de Corrupção
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Passiva, pois é um requisito essencial na maneira em que o administrador
público irá agir diante de uma determinada situação, levando em conta seu
interesse patrimonial e moral.
Ainda, em conformidade com o entendimento de Mirabete e Fabrini
(2017, p.290) o sujeito ativo do crime é o funcionário público, na sua acepção
de direito penal prevista no artigo 327 do Código Penal. Incumbe o crime não
só o agente que esteja apartado de seu cargo (férias, licença, suspenção, etc.),
como também aquele que ainda não a assumiu, sendo o artigo 317 expresso a
esse respeito.
No entanto, se o crime for cometido por policial militar, estará
configurado o crime de corrupção passiva militar, descrito no art. 308 do Código
Penal Militar.
Rogério Greco (2018, p. 769) assevera que o sujeito passivo é o Estado,
bem como a pessoa física ou jurídica diretamente prejudicada com a conduta
praticada pelo sujeito funcionário público.
Por outro lado, César Dario (2017, p. 298) esclarece que o crime de
corrupção passiva se consuma no momento em que o agente solicita ou recebe a
vantagem ou aceita a promessa de tal vantagem. É crime formal, que independe
do advento do resultado pretendido.
Já a tentativa de acordo com André Estefam (2018, p. 599) é, de regra,
inadmissível, ou o sujeito recebe ou aceita a vantagem (e o delito se consumou),
ou não a recebe a recusa (e não há crime). Na modalidade “solicitação”, quando
cometida verbalmente, também é inviável a forma tentada. Só caberá o conatus
proximus, enfim, quando se tratar de solicitação escrita, pois ela pode ser
extraviada sem chegar ao conhecimento do particular.
Nesse sentido, Damásio de Jesus (201, p. 231) preleciona que, com
relação a solicitação, tratando-se de forma verbal, não é admissível, pois o
funcionário solicita ou não solicita. Cuidando-se, entretanto, de meio escrito, é
possível a tentada. Com relação ao recebimento da vantagem, Damásio diz não
ser possível a figura tentada, pois o sujeito recebe ou não recebe. Por sua vez,
quanto ao verbo aceitar promessa de vantagem, não seria admissível o contatus,
seja por qualquer meio, pois ele aceita ou não aceita promessa.
Portanto, é um crime que admite a tentativa, mas é de difícil
comprovação, e pode ser feita na forma escrita, como por exemplo, uma carta
solicitando vantagem indevida pega pelo chefe de uma repartição.
Artur de Brito Gueiros Souza e Carlos Eduardo (2018, p. 995)
compreendem que a sanção é de reclusão, de dois a doze anos, e multa, nos
termos da Lei n. 10.763/2003. E ocorre o aumento de pena de um terço, quando,
em decorrência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de
cometer qualquer ato de ofício ou comete violando dever funcional.
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Nucci (2017, p. 1100) na mesma coerência, dispõe que a pena será
aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário
deixa de cometer qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional.
É o que a doutrina rotula de corrupção exaurida. Visto que, o tipo penal é
formal, isto é, consuma-se com a simples solicitação, aceitação de promessa ou
recebimento de vantagem mesmo que não exista lesão material para o Estado
ou para o particular.
Por outro lado, a ação penal do crime de corrupção passiva é pública
incondicionada, ou seja, a sua propositura é de exclusiva competência do
Ministério Público. Sendo possível a confecção de proposta de suspensão
condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95 (BITENCOURT,
2012, p. 307).
Além disso, consoante com relatório do DEPEN (Departamento
Penitenciário Nacional), os crimes cometidos contra a Administração Pública
representam 0,25% do total dos crimes tipificados pelo Código Penal no Brasil.
Ainda, dos 17 tipos de crimes viáveis de ser realizados contra a Administração
Pública, o crime de peculato responde sozinho por 76,00% do total. Seguido a este
ocorre o crime de corrupção passiva com cerca de, 9,19% (DEPEN, 2016, p. 42).
Deste modo, o peculato é, sem dúvidas, o principal crime cometido por
servidor público no exercício de suas funções (DEPEN, 2016, p. 42).
4 DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NOS CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
4.1 BREVE HISTÓRICO
De acordo, com Ivan Silva (2006, p.87) o recente aspecto histórico do
princípio da insignificância é devido a Claus Roxin, que em 1964 o formulou como
base de validez geral para a determinação do injusto, a partir da máxima latina minima
non curat praetor, ou seja, Roxin tornou relevante o Princípio da Insignificância para
a atualidade, ao formular com base de validez geral para assim determinar o que é
injusto penal, por meio da introdução do princípio da insignificância, excluindo, da
maioria dos tipos, danos de menor importância. (SILVA, 2006, p. 87).
O surgimento da teoria de Claus Roxin em 1964 coincide com o processo
de reconstrução da Europa após as duas grandes guerras mundiais, conforme bem
assevera WILLEMANN citado por Carlos Eduardo Rosa (2012, p. 15):
As condições sociais da população, a falta de oportunidades,
a escassez de recursos básicos para a sobrevivência,
levaram a população marginalizada a realizarem pequenos
delitos para que pudessem sobreviver às condições
precárias da Europa arrasada pela guerra.
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Isto é, após as I e II Grandes Guerras, houve um aumento abundante de
furtos de objetos e valores irrelevantes, em decorrência da crescente miséria,
desemprego e falta de alimentos. Tais ilícitos foram chamados de Criminalidade
de Bagatela (Bagatelledelikte), em virtude dos valores baixos envolvidos
(Ribeiro Lopes 2000, p. 42).
Nessa perspectiva, Ribeiro Lopes (2000, p. 86) concedeu a Claus Roxin
a primeira menção ao princípio da insignificância como princípio aplicado
ao direito penal. Para ele, o princípio permite na maioria dos tipos fazer-se a
exclusão, desde o início, dos danos de pouca importância.
Nos dias atuais, verifica-se que após o bem jurídico ser protegido
pelo tipo penal, fica ao intérprete da norma, operadores do direito, analisar a
infração penal criada, ajustá-la ao raciocínio minimalista, afastando a tipicidade
das condutas que atingem de forma mínima ou insignificante os bens jurídicos
protegidos (GRECO, 2006, p. 94).
Neste contexto, para que o juízo de tipicidade tenha efetiva
insignificância, por sua aceitação social ou pelo dano irrelevante, deve-se
entender o tipo na sua concepção material, como algo dotado de conteúdo
valorativo, e não apenas sob o seu aspecto formal, de cunho eminentemente
diretivo. (LOPES, 2000, p. 117).
De modo efetivo, MAÑAS (2007, p. 66) expõe a seguinte definição
para o princípio em comento:
O princípio da insignificância é um instrumento de
interpretação restritiva, fundado na concepção material
do tipo penal, por intermédio do qual é possível alcançar,
pela via judicial e sem macular a segurança jurídica do
pensamento sistemático, a proposição político-criminal da
necessidade de descriminalização de condutas que, embora
típicas, não atingem de forma relevante os bens jurídicos
protegidos pelo direito penal.

De forma semelhante, o doutrinador Prado (2008. p. 146), explica que
devem ser tidas como atípicas as ações ou omissões que afetem infimamente
a um bem jurídico-penal. A irrelevante lesão do bem jurídico protegido não
justifica a imposição de uma pena, devendo excluir-se a tipicidade da conduta
em caso de danos de pouca importância.
Portanto, conclui-se que o Princípio da Insignificância é aquele que
pode ser entendido conforme a definição de que não se deve punir os delitos
de bagatela, ou seja, delitos pequenos, irrelevantes, não são capazes de causar
efetivo prejuízo a vítima ou ao social, devendo deste modo, excluir-se a
tipicidade da conduta em caso de danos de pouca importância.
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Ainda, de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o
princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados
da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal.
Dessa forma, o princípio da insignificância - que considera necessária,
na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores,
tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Portanto, os aplicadores do direito devem levar em consideração os
requisitos a cima, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a
torná-la atípica.
4.2 APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NOS CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
No que tange aos crimes contra a administração, não há uma unanimidade
quanto a aplicação ou não do princípio, e de acordo com Cleber Masson (2018,
p.20), é possível a sua incidência.
Nesse viés, o Supremo Tribunal Federal segue a mesma linha da
doutrina e reconhece a aplicação do princípio da insignificância no caso
em comento:
AÇÃO PENAL. Delito de peculato. Apropriação, por
carcereiro, de farol de milha que guarnecia motocicleta
apreendida. Coisa estimada em treze reais. Res furtiva
de valor insignificante. Periculosidade não considerável
do agente. Circunstâncias relevantes. Crime de bagatela.
Caracterização. Dano à probidade da administração.
Irrelevância no caso. Aplicação do princípio da
insignificância. Atipicidade reconhecida. Absolvição
decretada. HC concedido para esse fim. Voto vencido.
Verificada a objetiva insignificância jurídica do ato tido
por delituoso, à luz das suas circunstâncias, deve o réu,
em recurso ou habeas corpus, ser absolvido por atipicidade
do comportamento (HC 112388, Relator: Min. Ricardo
Lewandowski, Relator p/ Acórdão: Min. Cezar Peluso,
Segunda Turma, julgado em 21/08/2012).

Como verificou-se a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal,
por maioria, aplicou o princípio da insignificância a um crime contra a
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Administração Pública (peculato-furto), porque teria havido a apropriação de
objeto avaliado em 13 reais.
De outra parte, o teor da Súmula 599 do Superior Tribunal de Justiça
explica que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a
Administração Pública.
Desse modo, o Tribunal Superior de Justiça, entende pela não aplicação
do princípio da insignificância nos crimes contra a administração, e utiliza a
referida súmula 599, na maioria de seus julgados.
Em síntese, o mencionado Tribunal, afirma que, nesses crimes, a moral
administrativa sempre é atingida; logo, não há que se falar em ausência de dano
ao bem jurídico:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA.
PECULATO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. 1. O entendimento firmado nas Turmas
que compõem a Terceira Seção doSuperior Tribunal de
Justiça é no sentido de que não se aplica oprincípio da
insignificância aos crimes contra a AdministraçãoPública,
ainda que o valor da lesão possa ser considerado
ínfimo, uma vez que a norma visa resguardar não
apenas o aspectopatrimonial, mas, principalmente, a
moral administrativa. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1275835 SC
2011/0212116-0, Relator: Ministro ADILSON VIEIRA
MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/RJ), Data de Julgamento: 11/10/2011, T5 - QUINTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2012).

Nesse viés, verifica-se conforme julgado exposto, que o princípio da
insignificância não se aplica aos crimes contra a Administração Pública, mesmo que o
valor da lesão possa ser considerado pequeno, pois a norma tem como objetivo proteger
não apenas o aspecto patrimonial, mas, principalmente, a moral administrativa.
Contudo, é possível encontrar, mesmo que dificilmente, decisões
do mesmo tribunal onde concluiu-se pela aplicabilidade do princípio da
insignificância, que é o caso desse julgado:
EMENTA
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
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DANO QUALIFICADO. INUTILIZAÇÃO DE UM
CONE. IDOSO COM 83 ANOS NA ÉPOCA DOS
FATOS. PRIMÁRIO. PECULIARIDADES DO CASO
CONCRETO. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DA
SÚMULA Nº. 599/STJ. JUSTIFICADA. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. RECURSO
PROVIDO. 1. A subsidiariedade do direito penal não
permite tornar o processo criminal instrumento de repressão
moral, de condutas típicas que não produzam efetivo dano.
A falta de interesse estatal pelo reflexo social da conduta,
por irrelevante dado à esfera de direitos da vítima, torna
inaceitável a intervenção estatal-criminal. 2. Sedimentou-se
a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência
do princípio da insignificância pressupõe a concomitância
de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta
do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. A
despeito do teor do enunciado sumular n. 599, no sentido
de que O princípio da insignificância é inaplicável aos
crimes contra a administração pública, as peculiaridades
do caso concreto – réu primário, com 83 anos na época
dos fatos e avaria de um cone avaliado em menos de R$
20,00, ou seja, menos de 3% do salário mínimo vigente
à época dos fatos – justificam a mitigação da referida
súmula, haja vista que nenhum interesse social existe na
onerosa intervenção estatal diante da inexpressiva lesão
jurídica provocada. (HC 120580, Relator (a): Min. TEORI
ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 30/6/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 10-82015 PUBLIC 12-8-2015).

O Ministro Nefi Cordeiro explicou que a orientação jurisprudencial para
aplicação do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro
vetores, como já citado anteriormente, sendo eles: a mínima ofensividade da
conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
E conforme julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal, que negou
habeas corpus a um policial militar, condenado à pena de três anos, em regime
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aberto, pela prática do crime de peculato. A defesa pretendia a aplicação do
princípio da insignificância em razão do valor ínfimo envolvido R$ 27,35.
O policial foi surpreendido na posse de pacotes de cigarros que haviam sido
anteriormente roubados e, após, apreendidos, conforme jurisprudência a seguir:
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. PECULATO.
DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE OU DETENÇÃO
DA COISA EM RAZÃO DO CARGO DE POLICIAL
MILITAR. CIRCUNSTÂNCIA FIRMADA NA ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE DE DEMOVÊ-LA. PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
DELITO CONTRA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RES
RESTITUÍDA. ALEGAÇÃO EM CONFRONTO COM
AQUILO FIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ORDEM DENEGADA.
1. Art. 303 do Código Penal Militar. Desclassificação.
Impossibilidade. A conduta do paciente ajusta-se ao tipo
penal descrito, visto que os pacotes de cigarros, apreendidos
por ser produto de roubo, estavam em poder do sentenciado policial militar, em razão do cargo que exercia. A alteração do
julgado, da maneira exposta nas razões da exordial, demanda
incursão no acervo fático-probatório dos autos, situação
interditada na via angusta do habeas corpus. 2. A alegação
de que a res. fora restituída confronta-se com o aquilo que
fora assentado pelo Tribunal de origem. Outro assim, não
prospera a insurgência, tendo em vista o âmbito de cognição
restrito do writ. 3. Princípio da insignificância. Este Sodalício
assentou o entendimento de ser inaplicável tal princípio aos
delitos praticados contra a administração pública, haja vista,
nesses casos, além da proteção patrimonial, o resguardo da
moral administrativa. In casu, não obstante o valor irrisório da
coisa é impossível à aplicação do princípio da insignificância,
uma vez que o delito fora praticado contra a Administração
Militar. 4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão,
denegada. (HC 31.725/MG, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2006,
DJ 05/02/2007, p. 383).

Quanto à aplicação do princípio da insignificância, Vasco Della
Giustina ressaltou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou
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entendimento de ser inaplicável tal princípio aos delitos praticados contra a
administração pública, uma vez que, nesses casos, além da proteção patrimonial,
deve prevalecer o resguardo do princípio da moralidade administrativa.
Verifica-se então de acordo com os julgados Superior Tribunal de Justiça
que não obstante o valor irrisório da coisa é impossível à aplicação do princípio
da insignificância, uma vez que o delito fora praticado contra a Administração.
E no mesmo seguimento, a Lei n° 9.784/99 de 29 de janeiro de 1999,
no seu art. 2° enumera outros princípios que necessitam serem observados: “A
Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”.
Na mesma acepção, José Paulo Baltazar Junior entende que a corrente
majoritária não aplica o princípio da insignificância aos chamados crimes contra
a administração pública, “pois o bem jurídico protegido é o bom andamento
da administração, e não apenas seu aspecto material” (BALTAZAR JUNIOR,
2010, p. 132).
Portanto, apesar das divergências expostas, é possível afirmar que,
atualmente, o Superior Tribunal de Justiça na maioria de seus julgados entende
que não é possível a aplicação deste princípio nos crimes contra a administração
pública, pois aponta na maioria de seus julgados que nos crimes contra a
Administração Pública, ainda que o valor da lesão possa ser considerado
ínfimo, a norma busca resguardar não somente o aspecto patrimonial, mas a
moral administrativa, o que torna inviável a afirmação do desinteresse estatal à
sua repressão. (BRASIL, 2018)
De outra parte, conclui-se conforme o julgado do Supremo Tribunal de
Justiça, que um senhor com 83 anos na época dos fatos, réu primário, danificaram
um cone avaliado em menos de R$ 20,00, ou seja, menos de 3% do salário
mínimo vigente à época dos fatos, haja vista ficou comprovado que nenhum
interesse social existe na onerosa intervenção estatal diante da inexpressiva
lesão jurídica provocada, e que de maneira alguma vem a atingir a moralidade
administrativa (BRASIL, 2020).
Assim sendo, a única conclusão que se chega é que a aplicação do
princípio da insignificância nos crimes contra a Administração Pública em
geral, é muito mais corrente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal do
que nos julgados do Superior Tribunal de Justiça (BRASIL, 2020).
CONCLUSÃO
O presente trabalho, procurou analisar os principais crimes cometidos
pelos funcionários públicos contra a Administração Pública.
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O primeiro capítulo teve como objetivo analisar o conceito de
Administração Pública e seus princípios norteadores, como o princípio
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
No segundo capítulo, foram abordados o crime de peculato e de
corrupção passiva, o primeiro está elencado no artigo 312 do Código Penal,
que ocorre quando o funcionário público se apropria ou desvia bens, valores
ou dinheiro público de que tem a posse ou através da facilidade que o exercício
das funções lhe proporciona, ou concorre para a subtração de bens do erário
cometido por outrem.
Já o crime de corrupção passiva, de acordo com o art. 317 do Código
Penal, acontece quando o agente solicita ou recebe, 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 aceita promessa de tal vantagem.
Nesse sentido, é notório que o Estado é uma pessoa jurídica de direito
público e suas atividades têm de ser desempenhadas pela Administração
Pública, a qual terá a função de administrar a sociedade com o desígnio de
conseguir um resultado harmônico em face aos princípios constitucionais que
cerceiam a Administração Pública.
Contudo, quando a Administração Pública não consegue o êxito quanto
ao fim que se espera e ocorre a pratica dos crimes de peculato e corrupção
passiva, será necessário verificar o caso concreto e analisar a incidência ou não
do princípio da insignificância.
Assim sendo, após a pesquisa em vários julgados, a conclusão que se
chega é que não há um entendimento pacífico sobre a aplicação desse princípio
nos crimes contra a Administração Pública, entretanto, é muito mais corrente
a sua utilização na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal do que nos
julgados do Superior Tribunal de Justiça
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A PROSPECÇÃO DE UMA CULTURA DE INTEGRIDADE: A IMPLANTAÇÃO
DO COMPLIANCE E DA GOVERNANÇA NO PODER JUDICIÁRIO
PROSPECTING A CULTURE OF INTEGRITY: THE IMPLEMENTATION
OF COMPLIANCE AND GOVERNANCE IN JUDICIAL POWER
Jenyfer Michele Pinheiro Leal44
Adriane Garcel45
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INTRODUÇÃO
O que retrata uma boa imagem perante a sociedade? Possuir fama, alta
lucratividade, poder, integridade, ética ou, talvez, uma relevante posição no
mercado? Sem dúvida, na contemporaneidade, todos esses caracteres representam
atributos que qualificam a reputação de uma pessoa ou de uma instituição.
A boa reputação de um indivíduo pode representar, por exemplo, a
chance de ele conquistar um excelente emprego no mercado de trabalho ou
a possibilidade de cooptar bons negócios financeiros ou familiares. A de uma
empresa ou instituição pode significar, todavia, uma posição distinta e de
destaque no mercado concorrencial, portas abertas para imersão de negócios
no cenário internacional, a oportunidade de relacionar-se com a Administração
Graduada em Direito pelo Centro Universitário Internacional Uninter. Pós-Graduada em
Direito Processual Civil pela Anhanguera (LFG) e Pós-Graduanda em Direito Tributário pela
Unfitec/Ênfase. E-mail: jenyfer.leal@tjpr.jus.br. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1532 -1707.
Lattes: 5796521272697187.
45
Orientanda* e Mestranda em Direito Empresarial e Cidadania no Centro Universitário
Curitiba – UNICURITIBA. Pós-graduada em Direito Aplicado pela Escola da Magistratura do
Paraná – EMAP. Pós-graduada em Ministério Público “Estado Democrático de Direito” pela
Fundação Escola do Ministério Público – FEMPAR/UNIVERSIDADE POSITIVO. Pós-graduada
em Direito e Processo do Trabalho e Direito Previdenciário pela Escola da Magistratura do
Trabalho – EMATRA/UNIBRASIL. Graduada em Direito pela Universidade TUIUTI do Paraná
e Graduada em Letras pela UNIANDRADE. Assessora Jurídica da Presidência do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná e Mediadora Judicial. E-mail: adriane.garcel@tjpr.jus.br - ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-5096-9982. Lattes iD: http://lattes.cnpq.br/3684019694966209
46
Mestrando em Direito Penal e Ciências Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa. Graduado em Direito pela Universidade Positivo. Cursou parte da graduação na
Fundação Getúlio Vargas - RJ com bolsa de estudos integral. Vice-presidente e membro fundador
do Comitê Brasileiro de Compliance (CBC). Presidente e membro fundador do Centro de Estudos
e Pesquisas Criminais (CEPCrim). Fundador e coordenador geral da Revista Núcleo Jurídico,
lançada pela Editora Empório do Direito. Realiza pesquisas nas principais temáticas do Direito
Penal e Processo Penal. Assessor da Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná.
44

347

ESTUDOS SOBRE DIREITO PENAL MODERNO

Pública, a obtenção da confiança dos consumidores, um tremendo sucesso em
seu ramo de atuação e uma imbatível geração de lucros.
No entanto, sob outro viés, a péssima imagem de uma pessoa
jurídica pode representar a falta ou, até mesmo, a quebra de credibilidade dos
consumidores e do público em geral, a negativa de acesso a créditos financeiros,
a sua derrocada no mercado econômico e, inclusive, a sua falência.
Lastimavelmente, nossa nação foi palco recente de escândalos com
proporções significativas. Os meios de comunicação voltaram-se, basicamente,
a noticiar a explosão de acontecimentos relacionados com a corrupção. O
envolvimento de entidades públicas e privadas com tais fatos protagonizou o
cenário midiático nacional e estrangeiro que circuitou desde a realização de
prisões e a instauração de processos cíveis e criminais até a desvalorização da
moeda e também de ações na bolsa de valores, além da perda de reputação.
Tais fenômenos deram enfoque à importância da preservação da
imagem e aos reflexos que ela detém. Empresas que estavam no auge do
mercado concorrencial foram, com a notícia de sua participação em ilícitos,
praticamente a ruína.
Isso deixou claro que o êxito de uma pessoa jurídica está nitidamente
vinculado a um comportamento ético, ancorado em imperativos regulatórios e
legais, alinhado com os costumes da sociedade em que atua e ao atendimento
às boas práticas e respeito ao meio ambiente. Mas, se esses fatores são tão
relevantes por que a prática é permeada de contraexemplos? Bom, não há uma
resposta pronta para essa indagação. O que, no entanto, se pode argumentar
na busca dessa resposta é que o mundo real e, principalmente, o mercado é
marcado por pressões e competitividade que conduzem a dilemas, que fazem
com que sistemas e certezas sejam fragilizados. Se isso não bastasse, o ser
humano é ambicioso e nem sempre age com racionalidade, características que
o leva a praticar ações a qualquer custo.
O patrimônio empresarial de um país espelha a mais preeminente fonte
geradora de riqueza e renda. Quaisquer desvios, que tenham potencial de colocar
em xeque reputações e ameaçar a continuidade de instituições, têm a capacidade
de gerar repercussão social para além das fronteiras de uma operação comercial
individual, dado que podem fazer com que uma pessoa jurídica seja extinta,
postos de trabalho sejam dizimados e produtos e serviços sejam extirpados.
Incomensurável, portanto, a necessidade de que se introjete na nossa
nação a cultura de integridade. É preciso que os valores republicanos, guiados
pelo governo das leis e marcados pela obediência de critérios universais e
objetivos sejam internalizados, de modo que se afaste o governo dos homens
movido por arbítrios e desejos individualistas e mesquinhos.
Essa é a concepção que deve ser aceita e posta em prática, sobretudo,
nas instituições públicas. A presença e atuação, ainda que regulatória, delas
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na sociedade reclama a inserção e o constante aprimoramento de mecanismos e
padrões de conformidade, transparência, governança e integridade, considerada
a sua alta capacidade de influenciar o ritmo de desenvolvimento do país e,
especialmente, o grau de bem-estar da sociedade, tendo em vista a magnitude e
a relevância dos serviços públicos para a população.
Com o fim de cumprir os mandamentos constitucionais, os agentes
públicos precisam agir o tempo todo com lisura e com os olhos voltados unicamente
para a execução das funções e atividades para os quais foram incumbidos.
Para isso, é importante que haja um gerenciamento dos riscos que
possam, de alguma forma, embaraçar a consecução dos objetivos – o principal
deles, com certeza, no Judiciário é a prestação de uma atividade jurisdicional
mais célere e efetiva – e proporcionar um ambiente organizacional que priorize
a atuação em conformidade com as leis, regulamentos e boas práticas de gestão.
É fundamental que tais desígnios sejam alcançados para que o sistema
judicial se transforme em um sistema, verdadeiramente, eficiente e que, com
isso, se possa recuperar a confiança e a credibilidade que se tinha nele. Porém,
tais propósitos apenas serão, de fato, tornados realidade se as instituições
tiverem em mãos instrumentos aptos a sua concretização, como, por exemplo,
o compliance e a governança corporativa.
O pequeno retrato da dimensão que a boa imagem ou reputação de uma
pessoa, empresa ou instituição possui e os estrondosos impactos que ele gera
na sociedade revela, certamente, que se deve empreender todos os esforços
para criá-la ou nutri-la. O Poder Público - e, principalmente ao que nos diz
respeito, o Judiciário - precisa dar bons exemplos e cumprir com a sua missão
constitucional. Assim, empregar todos os recursos disponíveis, sobretudo aqueles
que são capazes de produzir bons e valorosos frutos - como o compliance e a
governança - simboliza a medida mais precisa possível. Sendo assim, crucial se
torna explorar o tema no seio acadêmico com o fim de prestigiá-lo e aprofundálo, fazendo que com as mais variadas questões relacionadas a ele sejam objeto
de reflexões, a bem de que essas ferramentas deixem de ser apenas teoria para
se materializarem como uma prática recorrente.
1 O COMPLIANCE E A GOVERNANÇA EM PERSPECTIVA
O compliance e a governança nunca pulsaram tanto nos debates
nacionais quanto nos últimos anos. Apesar de não serem institutos novos,
eles apenas começaram a ganhar o devido destaque a partir da revelação de
fatos relacionados a grandes esquemas de desvios e corrupção - tal como o
mensalão e a operação lava jato - e a publicação da Lei Anticorrupção.
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A relevância atribuída a estes institutos a partir desses acontecimentos,
indubitavelmente, desperta reflexões muito pertinentes, tais como: o que eles
são afinal ou o que representam? Quais as consequências práticas da sua
implementação por empresas e instituições públicas?
Em relação ao compliance, giza-se, de início, que o seu termo
representa um substantivo que deriva da expressão inglesa “to comply with”
que representa, basicamente, o “ato de cumprir, de estar em conformidade
e executar regulamentos internos e externos, impostos às atividades da
instituição, buscando mitigar o risco atrelado à reputação e ao regulatório/legal”
(MANZI, 2008, p. 15).
No âmbito corporativo, estar em compliance significa estar alinhado
às regras da empresa ou instituição e, além disso, observá-las e cumpri-las
meticulosamente. É atuar em conformidade com as leis, regras, regulamentos
e processos.
Mudanças regulatórias, risco de danos à reputação, multas vultosas
aplicadas por órgãos de fiscalização, pressão dos acionistas e stakeholders. Todos
esses fatores fizeram com que os executivos passassem a enxergar o compliance
como um investimento e não como um custo. Contribuíram também para que
sua definição, antes restrita às questões regulatórias e legais, ganhasse contorno
mais flexível e passasse a englobar ética, sustentabilidade, cultura corporativa,
risco cibernético, gerenciamento de dados e informações de clientes, cadeia de
suprimentos, entre outros diversos riscos emergentes (KPMG, 2018, p. 3).
Neste viés, tem-se que, modernamente, o compliance representa um
sistema de gestão estruturado a partir de um conjunto de regras e normas
legais que regem políticas e diretrizes internas e externas de uma organização,
estabelecendo um padrão de negócio baseado em boas práticas, relações
transparentes e éticas, além de estabelecer planos e ações para sanar as não
conformidades detectadas no desenvolvimento das suas atividades e de substituir
instrumentos tradicionais de combate ao crime por meio da prevenção.
É fundamental que as políticas, as regras, os negócios, os controles
internos e externos, as relações com as contrapartes e as atividades de uma
organização sejam pautadas nos mais altos valores de ética, integridade
e transparência, em estrita observância às normas e às leis nacionais e
internacionais aplicáveis. Assim como é essencial que ela possua mecanismos
que sejam hábeis a inibir violações de comportamentos e mitigar o risco da
ocorrência de desvios de condutas, sobretudo fraudes e corrupção. E, isso tudo
é possível através da instituição de um programa de compliance.
Através da implantação do compliance em sua base, uma organização,
com foco e domínio de conhecimento sobre o seu negócio, metas e objetivos,
consegue avaliar quais são os riscos regulatórios, legais e aqueles vinculados
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à reputação aos quais está sujeita, as implicações que advirão destes riscos se
materializados e, a partir disso, tem em mãos a possibilidade de encontrar meios
para mitigá-los através do desenvolvimento de soluções que sejam capazes de
garantir o cumprimento destas normas.
Um programa desse jaez permite que a instituição atue, prioritariamente,
de forma preventiva com relações a desvios de condutas, tendo em vista que
internaliza na organização parâmetros éticos por meio de mecanismos e técnicas
que irão dirigir as suas ações e decisões estratégicas.
Ademais, faz com que se institua uma política de tolerância zero no
que concerne à prática de atos ilícitos, estabelecendo processos capazes de
responder a eles. Assim, todos os indícios de desvios de conduta são apurados e
medidas são, imediatamente, adotadas com o fim de promover a sua interrupção
e reparação de eventuais danos ocasionados por eles, de forma que se punam
os responsáveis na proporcionalidade das consequências geradas por seus atos.
Mais além, um programa de compliance cria na organização
raízes relacionadas à sustentabilidade e a cultura de ética e integridade no
relacionamento entre colaboradores, gestores e stakeholders.
A sua implementação prática requer uma atuação estratégica da
organização através da criação de códigos de ética e de conduta, da adequação
de seus contratos, do mapeamento de riscos, da instituição de canais de
denúncia, da instauração de controles internos e auditorias, da constituição
de um departamento especializado em compliance, do treinamento sucessivo
de seus colaboradores, inclusive gestores que compõem o alto escalão, e,
principalmente, do compromisso de toda a instituição para com essas ações.
Se a visão, as estratégias, operações, metas, processos, atividades e
a missão da organização refletirem um compromisso sério com estas ações
de compliance, que permeiem todos os níveis da instituição, que almejem
o fomento de uma cultura ética e respeito aos seus valores e à legislação e
sejam ajustados com a finalidade de ser referência em transparência, ética e
integridade, certamente se estará diante de um ambiente seguro ao processo de
tomada de decisão, que espelha credibilidade na sua atuação e sirva de exemplo
positivo às demais organizações e principalmente à sociedade.
Enfim, é possível observar a partir destas asserções que o termo
compliance está intimamente ligado ao respeito às regras e à gestão de riscos. Ele
se revela como um instrumento da governança corporativa, eis que transparece
intuitivo que a conformidade com as leis concerne a um objetivo que deve ser
perseguido de cima para baixo nas organizações.
Mas, afinal de contas o que é a governança corporativa ou que ela
significa? Concisamente, ela refere-se à área que trata das relações entre os
shareholders e os stakeholders de uma instituição.
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A governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais
organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os
relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos
de fiscalização e controle e demais partes interessadas. As boas práticas de
governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações
objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor
econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e
contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o
bem comum (IBGC, 2015, p. 20).
Noutros termos, ela se traduz numa ferramenta de gestão voltada para
a eficiência, ante o seu comprometimento com a geração de resultados e na
impessoalidade administrativa em virtude de suas práticas serem baseadas
na transparência para os seus diferentes públicos. Centra-se na equidade de
tratamento entre os envolvidos nas atividades da organização, na garantia do
cumprimento de obrigações e no alinhamento dos propósitos e valores das
pessoas que exercem a função de gerência com o que realmente ela propõe.
Ela robustece a reputação da organização ao trabalhar as vantagens
que dimanam de uma atuação estruturada e guiada por parâmetros éticos,
enfatizando a importância disso aos stakeholders.
Frisa-se, por sua relevância, que a governança corporativa se estrutura
em quatro princípios básicos, consistentes na transparência, na equidade, na
prestação de contas (accountability) e na responsabilidade.
Quanto ao primeiro princípio, mais do que a obrigação de informar, a
transparência representa o desejo de disponibilizar para as partes interessadas
as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por
disposições de leis ou regulamentos. A adequada transparência resulta em
um clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações da empresa
com terceiros. Não deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro,
contemplando também os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a
ação gerencial e que conduzem à criação de valor (IBGC, 2009, p. 19).
A equidade, por sua vez, caracteriza-se pelo tratamento justo e
isonômico de todos os sócios e demais partes interessadas (stakeholders),
levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e
expectativas (IBGC, 2015, p. 21).
Com relação à accountability tem-se que os agentes de governança
devem prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e
tempestivo, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões
e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papeis
(IBGC, 2015, p. 21). Já a responsabilidade corporativa revela que os agentes
de governança devem zelar pela sustentabilidade das organizações, visando
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à sua longevidade, incorporando considerações de ordem social e ambiental na
definição dos negócios e operações (IBGC, 2009, p. 19).
2 A INSTITUIÇÃO DO COMPLIANCE E DA GOVERNANÇA NO ÂMBITO PÚBLICO
A Administração Pública no Brasil corrompe, porém é igualmente
corrompida. Eis um fato histórico que transcende ideologias e até mesmo ao
tempo. Sua afirmação diária, levada a cabo por agentes públicos e privados
submersos em uma cultura profundamente patrimonialista é de fato o aspecto
fundante das relações sociais no Brasil, o país do “jeitinho”. A corrupção, para
bem mais do que simplesmente corroer o erário, destrói a confiança do cidadão
no Estado, gerando um impacto nefasto em todas as áreas da sociedade. Se de
um lado a mais primacial das atividades estatais é a aplicação isonômica da lei,
de outro a corrupção nada mais é do que a subversão da norma por aqueles que
têm a função precípua de guardá-la e de fazer cumpri-la (BREIER, 2015).
Desvios, fraudes, corrupções: estes são apenas alguns dos exemplos que
fazem com que o espaço e os bens públicos, que deveriam servir ao interesse e
ao proveito da sociedade, se tornem objeto de privatizações de cunho particular
e instrumentos de satisfação de interesses pessoais. Essa subversão da ordem
das coisas provoca o abalo da credibilidade das instituições e a sangria dos
cofres públicos.
Tal panorama, realçado intensamente nos noticiários que retrataram
os inúmeros escândalos envolvendo o relacionamento de organizações
privadas com o Poder Público, trouxe à tona uma necessidade de premente
e improrrogável realização: a implantação de mecanismos e ações capazes
de combater atos ilícitos no seio das instituições e enraizar nestas a cultura
da integridade.
A edição da lei federal 12.846/13 (Lei Anticorrupção ou Lei da
Probidade Empresarial) foi o pontapé inicial na prevenção e combate de prática
de ilícitos contra a Administração Pública, ao entabular incentivos favoráveis
às empresas privadas para instituição de mecanismos de integridade, auditoria
e instigação à denúncia de irregularidades, bem como a aplicação efetiva de
códigos internos de ética e de conduta.
Com o mesmo propósito é que, quando da edição do estatuto das
estatais – Lei 13.303/16 – impôs-se a obrigatoriedade das empresas públicas e
sociedade de economia mista adotarem estruturas, regras e práticas de gestão de
riscos e controle interno que abrangessem desde o estabelecimento de códigos
de conduta, a implantação de sistema de auditorias, canal de denúncias, até
o estabelecimento de sanções para comportamentos violadores das regras de
ética e de conduta.
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Na mesma linha, deu-se a edição da Lei 13.848/19 - que dispõe sobre
a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agências
reguladoras – que prevê que estas agências devem adotar práticas de gestão de
riscos e de controle interno e elaborar e divulgar programa de integridade, com
o objetivo de promover a adoção de medidas e ações institucionais destinadas à
prevenção, à detecção, à punição e à remediação de fraudes e atos de corrupção.
No âmbito da administração pública direta há diversos diplomas que
perseguem esse objetivo central como, por exemplo, a lei de improbidade
administrativa (Lei 8.429/92), a lei de responsabilidade fiscal (LC 101/00),
a lei de acesso à informação (lei 12.527/11), a lei que dispõe sobre conflito
de interesses no exercício de cargo ou emprego no Poder Executivo Federal
(lei 12.813/13), o Decreto 9.203/17 que regula a política de governança da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sem contar com
as mais variadas recomendações elaboradas por órgãos e gestores públicos
rumo à difusão e incentivo da adoção de boas práticas.
Esse simplório esboço concernente a algumas das normas que buscam
consolidar mecanismos e procedimentos de integridade na sociedade revela que
a aspiração do agir com comprometimento ético, probo e honesto não se limita
mais ao setor privado. Esse desejo transpassou, ardorosamente, para o âmbito
público. Transcendeu as fronteiras das corporações para abarcar o ambiente
público, a partir da revelação de grandes esquemas de corrupção, fraude e
suborno que, diuturnamente, ocorreram no âmago das instituições.
A realidade fez reluzir, mais do que nunca, o fato de que o cumprimento
da missão constitucional atribuída às instituições só será realmente alcançado
se houver um alinhamento em sua postura com os valores, princípios e
normas éticas que sustentam e priorizam o interesse público em detrimento de
interesses privados.
Construir uma boa reputação, transmitir credibilidade, incutir confiança,
ser promotor da prestação de um serviço de qualidade à população e edificar
uma história erigida sobre os pilares da ética e da boa governança representa a
execução das atividades, sob sua incumbência, com transparência, eficiência e
impessoalidade. A esses propósitos, não basta a mera obediência às leis.
Para tanto, é necessário que se produza uma visão clara dos objetivos
da organização, da natureza de sua atuação, da função pública que lhe concerne,
dos riscos a que se subordina, dos resultados que dela se espera pela sociedade. E
este processo de conhecimento apenas é possível através da institucionalização
de uma política de integridade, de conformidade, de governança e, sobretudo,
da constituição e desenvolvimento de uma cultura organizacional ética que
percorra todos os níveis estruturais da instituição.
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3 OS DESAFIOS PRÁTICOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLIANCE E DA
GOVERNANÇA NO PODER JUDICIÁRIO
Os esforços empreendidos pelo Poder Judiciário no enfrentamento
a corrupção e a atos ilícitos vão além do julgamento de processos de ordem
cível e criminal, quando a sua gestão administrativa estabelece programas de
compliance e de governança.
Implementar práticas que se ordenem a evitar, ou ao menos atenuar, a
prática de condutas em desconformidade com as leis, regulamentos, e de maneira
geral, que sejam contrárias ao objetivo da estrutura institucional é fundamental
para o bom desempenho da gestão administrativa e para o próprio sucesso
da organização, dado que o estabelecimento de ferramentas que estimulem a
eticidade no seio institucional pretende afirmar o acesso à justiça e garantir uma
prestação jurisdicional adequada e eficiente.
E estruturar um sistema de governança e compliance é uma tarefa fácil?
Claramente não é. Idealizar um programa e aplicá-lo no ambiente institucional, criar e
instituir um código de ética e conduta e fazer com que ele seja cumprido por todos os
colaboradores, gerenciar uma plataforma de reclamações/denúncias e investigá-las a
fim de punir os infratores, implantar tecnologias adequadas e eficientes para promover
o gerenciamento de riscos, prestar treinamentos, melhorar a comunicação, promover
a integração, auxiliar na avaliação de desempenho e no cumprimento das normas, ou
seja, ter um sistema apto a apontar os riscos em tempo real, proporcionar respostas
rapidamente e gerar bons insights é, sem dúvidas, um grande desafio.
É claro, não há um script a ser seguido pela instituição para
implementação do programa, por isso é preciso ter cautela, analisar todos os
riscos inerentes à atuação institucional para que sejam implantadas ferramentas,
verdadeiramente, eficientes. E não só: é preciso que a própria organização e
todos os seus colaboradores estejam comprometidos com a missão, a visão e
os valores institucionais, respeitando as normas de conduta e ética, fazendo
com que o compliance seja algo intrínseco à organização e não algo meramente
superficial, interligando os seus colaboradores, os seus servidores, os
departamentos e inclusive aqueles que compõem o alto escalão de direção, para
que se crie um ambiente incorruptível e probo.
Mas afinal, quais são os obstáculos práticos para a implementação de
um sistema de governança e de compliance no âmbito do Judiciário?
É cediço que a adoção de políticas de compliance não é, por si só,
suficiente para obter uma transformação na instituição, pois é necessário que se
saiba administrá-la. Acima de tudo é essencial que haja comprometimento de
todos aqueles que integram a organização para a consecução de bons resultados.
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A partir disso, nota-se que um dos grandes desafios para a execução
de um sistema de conformidade e integridade e que, aliás, constitui um dos
primeiros passos nesse sentido, é a definição das políticas, das regras e das
possíveis penalidades, além dos procedimentos e das ferramentas de monitoração
a serem adotados.
Outro desafio é propiciar conhecimento aos integrantes da organização
acerca da política de governança e compliance, sobretudo porque não faria
sentido algum ter um departamento, um núcleo ou uma comissão responsável
pela monitoração, se os colaboradores não tiverem conhecimento do que isso
representa, da sua relevância e da sua função. A disseminação do conhecimento
dentro da própria instituição é basilar para que todos os servidores não só tenham
ciência de que serão punidos se praticarem quaisquer comportamentos em
descompasso com as normas, mas também para que possam internalizar em suas
mentes a necessidade de que a ética se torne algo inato no âmbito institucional.
A monitoração constante do cumprimento das regras também é uma
necessidade com tom desafiador. Normas devem ser rememoradas de forma
contínua, o servidor deve ter ciência de que elas servem para auxiliá-lo e,
ao mesmo tempo, protegê-lo. E a cultura do seguimento das regras deve ser
incorporada e seguida não só pelos colaboradores do menor processo hierárquico
corporativo, mas também por parte do mais alto escalão, para que a prática de
uma boa governança corporativa seja posta em evidência.
Estes são apenas alguns dos desafios que precisam ser superados. Instituir
no espírito de uma corporação um programa de integridade é, decisivamente,
uma tarefa complexa, mas necessária e valiosa para a mitigação de riscos para
a organização, para a proteção do patrimônio público, para o desenvolvimento
da eficiência e da segurança e para a formação de uma instituição de referência
para a sociedade.
Particularmente, no âmbito do Poder Judiciário, inúmeras medidas
já foram tomadas com o objetivo da implementação de boas práticas.
Primeiramente, a iniciativa partiu do Conselho Nacional de Justiça com a
publicação da Resolução 198/201447, que institui a Estratégia Nacional do
Poder Judiciário 2015/2020 e regulamenta a missão, a visão, os valores e os
macrodesafios do Judiciário e, dentro deste último, preconiza a instituição da
governança judiciária.
Nesta, o propósito é a formulação, implantação e monitoramento de
estratégias flexíveis e aderentes às especificidades locais, regionais e próprias
de cada segmento de justiça do Poder Judiciário, produzidas de forma
colaborativa pelos órgãos do Poder Judiciário, magistrados, servidores, pela
Dispõe sobre o planejamento e a gestão estratégica no âmbito do Poder Judiciário. A Resolução
foi revogada pela Resolução 325, de 29 de junho de 2020 a qual institui a Estratégia Nacional do
Poder Judiciário 2021/2026.
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sociedade e pelos atores do sistema de justiça. Visa à eficiência operacional
interna, à humanização do serviço, à desburocratização, à simplificação de
processos internos, ao fortalecimento da autonomia administrativa e financeira
do Poder Judiciário e à adoção das melhores práticas de gestão documental,
gestão da informação, gestão de projetos e otimização de processos de trabalho
com o intuito de melhorar o serviço prestado ao cidadão (CNJ, 2020, p. 14).
Além disso, com o fim de empreender uma boa gestão administrativa
dos tribunais, o CNJ possui uma Comissão Permanente de Auditoria. Somado
a estas importantes medidas, aprovou as Resoluções 308/2020 e 309/2020,
que definem a organização das atividades de auditoria interna da Justiça e as
Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do
Poder Judiciário (DIRAUD-Jud), estabelecendo os princípios, os conceitos e
os requisitos fundamentais para a prática profissional da atividade de auditoria
interna. Ademais, editou a portaria 273/2020 com a finalidade de instituir grupo
de trabalho destinado à elaboração de estudos visando o desenvolvimento de
programas de integridade e compliance no âmbito do Poder Judiciário.
Esse start dado pelo CNJ fez com que a política de governança e
compliance fosse adotada e aperfeiçoada no âmago dos Tribunais de diferentes
regiões do país.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) foi pioneiro nesta
iniciativa. Em 10 de fevereiro de 2020 lançou o programa “Pacto pela Integridade”
que se revela uma proposta de regulamentação da Lei Anticorrupção e do
compliance público (código de integridade) como mecanismo de promoção da
transparência, de prevenção e combate à corrupção na Justiça do Brasil. Através
da Resolução 880/2018 do TJMG institui-se o Processo Administrativo de
Responsabilização (PAR), com o fim de apurar regularmente a responsabilidade
administrativa e civil de pessoas físicas e jurídicas que praticarem atos lesivos
contra a administração pública, no âmbito do Judiciário.
O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) também vêm ganhando destaque
nesse aspecto. Recentemente, autorizou a criação do Núcleo de Governança,
Riscos e Compliance (NGRC) que visa desenvolver e fortalecer a governança
institucional, propiciar o gerenciamento dos riscos que podem impactar no
alcance dos objetivos e proporcionar um ambiente organizacional que priorize a
atuação em conformidade com as leis, regulamentos e boas práticas de gestão. O
cerne de suas ações é propiciar uma gestão administrativa que conduza este órgão
a ser referência em eficiência, transparência e racionalização de recursos no país.
Estes são apenas alguns dos exemplos dos avanços na linha de
integridade e implantação de programas que tenham como foco padrões éticos
de comportamentos no Poder Judiciário. Evidencia-se, com isso, que há um
comprometimento dos órgãos públicos para prestação de uma tutela jurisdicional
de elevado zelo e a gerência da coisa pública de modo eficiente e eficaz.
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CONCLUSÃO
A credibilidade estremecida das instituições públicas em razão de
fatos ilícitos de diferentes matizes e o elevado nível de percepção da corrupção
revela-nos que, em mais do que qualquer era, é premente a necessidade de uma
mudança de mindset e de uma reformulação na forma da gestão pública.
Se realmente se quer que se construa um país, uma sociedade e organizações
em que o comportamento ético, íntegro e probo seja algo natural, padrão, habitual
e automático, que se faça simplesmente sem pensar, é preciso que a cultura de
integridade seja introjetada nas instituições e na mente do ser humano.
Cumprir normas deve ser a régua mínima. Valores precisam representar
algo inegociável, espelhar uma diretriz de conduta, sobretudo quando se está
frente a um dilema ético diário. Para tanto, é fundamental que mecanismos
relacionados a um eficaz sistema de compliance e um modelo de governança
que cria, inspira e transforma sejam instituídos pelas organizações.
Sem dúvidas, o comprometimento com práticas hábeis ao desenvolvimento
do controle, da liderança e de estratégias que visam direcionar, monitorar e
avaliar a gestão pode ser alcançado através de um programa de governança. Aliás,
possuir um programa dessa natureza é extremamente importante, pois ele permite
que a instituição cumpra seu papel, gerencie os riscos, alinhe os seus objetivos ao
interesse público e, ainda, preste serviços públicos de forma responsável, íntegra,
transparente e, acima de tudo, com qualidade à população.
Já a consolidação do compromisso da instituição com as medidas de
prevenção e combate aos atos ilícitos é possível através da implementação
do compliance (sistema de conformidade) que contenha ferramentas que
atuem na prevenção, detecção e tratamento de riscos de condutas antiéticas,
irregulares e ilícitas.
A adoção dessas ferramentas no âmbito institucional representa uma
proposta promissora para a conquista da confiança da população e a recuperação
da sua reputação e credibilidade perante a sociedade.
Isso é inestimável, sobretudo ao Poder Judiciário. Ele que possui como
missão constitucional realizar a justiça, fomentar a edificação de uma sociedade
livre, justa e solidária através de uma efetiva prestação jurisdicional e fortalecer
o estado democrático de direito, deve empreender todos os esforços necessários
e possíveis para construir uma boa imagem perante o público e, principalmente,
frente aqueles que o constituem.
E ser reconhecido como um Poder justo, efetivo, transparente,
responsável, acessível, imparcial e promotor de direitos, da paz social e digno
de credibilidade requer que as políticas de governança e de integridade sejam
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aceitas, instituídas e concretamente efetivadas. Para muito além disso, o alcance
desses desígnios requer que a integridade, a eticidade e a probidade sejam
internalizadas no espírito dos Tribunais e de todos aqueles que com ele possuam
alguma forma de relacionamento.
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O COMPLIANCE COMO INSTRUMENTO DE FOMENTO À ÉTICA
EMPRESARIAL NO BRASIL
COMPLIANCE AS AN INSTRUMENT TO PROMOTE BUSINESS ETHICS IN BRAZIL
Jacqueline Vasconcelos Leoni48
Viviane Coelho de Séllos-Knoerr49
RESUMO
O compliance está diretamente relacionado à ética, ou seja: não existe ética sem
compliance e não existe compliance sem ética. Este artigo trata da importância
da instituição de estruturas de compliance nas empresas brasileiras para o
fortalecimento da ética nos negócios. Reforça a teoria que as atitudes em
conformidade devem partir, primeiramente, da alta administração até atingir
os mais modestos cargos da organização. Aborda os principais riscos de não
conformidade, as suas consequências quando materializados e os mecanismos de
governança e controle, ressaltando a relevância da gestão de seus riscos para uma
apropriada governança corporativa. Demonstra que as atividades do compliance
proporcionam benefícios que transcendem o ambiente corporativo, cooperando
para o estabelecimento de uma sociedade mais ética, justa e responsável.
PALAVRAS-CHAVE: compliance; ética empresarial; riscos; avaliação de riscos;
governança; conformidade; integridade.
ABSTRACT
Compliance is directly related to ethics, that is: there is no ethics without
compliance and there is no compliance without ethics. This article deals
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with the importance of the institution of compliance structures in Brazilian
companies for the strengthening of ethics in business. It reinforces the theory
that the attitudes towards compliance must start from the top management
until reaching the most modest positions in the organization. It addresses the
main risks of non-compliance, its consequences when materialized and the
governance and control mechanisms, highlighting the relevance of managing
its risks for appropriate corporate governance.
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INTRODUÇÃO
Compliance é um tema de grande repercussão no meio empresarial
nos últimos anos, principalmente, após a publicação da Lei nº 12.846/2013
(BRASIL, 2013), também conhecida como “Lei Anticorrupção”, e das prisões
de servidores públicos e altos executivos brasileiros por atos de corrupção,
deflagrados na Operação Lava Jato. Observa-se que as atitudes ilícitas e
antiéticas praticadas nesses episódios foram comandadas pelos próprios
empresários e seus diretores, demonstrando que o desvio de conduta estava
sendo exercido pelo topo da pirâmide organizacional.
Diante deste cenário, como estabelecer uma ética empresarial
consistente e minimizar os impactos de atos de não conformidade que trazem
prejuízos imensuráveis aos cidadãos?
A cultura e a conformidade das organizações são consequências diretas
da ética e conduta do empresário, que é quem determina o que é aceito ou
não em sua empresa. Ele que financia e estabelece a estrutura de governança
necessária para coibir os atos que estão em desacordo com seus princípios.
Mais do que estabelecer códigos de ética e conduta na Empresa, políticas
internas e a estrutura de compliance, faz-se necessária que a inspiração, a
aspiração e o exemplo venham de seus acionistas e da alta administração.
A Ética Empresarial, na era contemporânea, é um requisito essencial
para o desenvolvimento sustentável das organizações. Apesar de não ser um tema
novo, o mercado observa de forma mais crítica a postura empresarial e os reflexos
de suas ações nos ambientes corporativos. A rapidez com que as informações são
transmitidas implica numa maior informação do consumidor, impulsionando a
preocupação com a imagem organizacional, sendo que a má conduta segue-se nos
seus resultados comerciais e, por conseguinte, financeiros. Uma maior rigidez nas
leis e na aplicação de penalidades, por seu descumprimento, impõem limites nos
desvios de comportamento e coíbe ações ilícitas.
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Com o objetivo de auxiliar as organizações a estabelecer estruturas
éticas e em conformidade com as leis vigentes, o Compliance ganhou força,
passando a ser mais do que uma área de controle em instituições financeiras
e multinacionais, tornando-se uma ferramenta essencial para a governança
corporativa em empresas de todos os portes e ramos de atividade.
Os programas de integridade, ou de compliance, são incentivados
pela Lei 12.846/13, que, em seu Artigo 7º, prevê a possibilidade de atenuantes
para as empresas que os tiverem estabelecidos em suas estruturas, sendo, em
alguns órgãos públicos e privados, requisito mandatório para participação em
concorrências comerciais e processos de licitação. (BRASIL, 2013).
Observa-se, assim, o fortalecimento da Ética Empresarial e a necessidade
de evolução constante nos mecanismos que suportam sua permanência, de
forma consistente, nas empresas. O compliance é um instrumento que chegou
para dar o suporte na disseminação da cultura, educação e controle de temas
relacionados à Ética.
1 A ÉTICA E O COMPLIANCE
Embora a evolução da ética remeta à Grécia antiga, em “Ética: a
revolução necessária”, o Professor Antônio Lopes de Sá (2002) destaca as
palavras do sacerdote Zoroastro (ou Zaratrusta), há mais de meio milênio A.C.,
“Se podendo servir hoje o teu próximo, esperas amanhã, deves fazer penitência”.
Segundo o mesmo autor, Platão e Aristóteles foram seguidores deste pensador.
“A prática do bem, a obrigação com nosso semelhante, é, pois, comportamento
ético sugerido pelos mais antigos e renomeados pensadores e tem sido tomado
como a “raiz da ética”. (SÁ, 2002, p. 37-38).
A ética surgiu, entretanto, de quando o homem passou a viver em
sociedade, ou seja, desde os tempos mais remotos. Para tanto, se viu obrigado
a conviver, isto é, “viver com o outro”, o que implica em estabelecer “regras”
para o bom convívio e sobrevivência de todos. (ANDRADE, 2017).
A palavra “ética” provém do grego “εθος” (êthos) = “caráter”
(CRETELLA JUNIOR; CINTRA, 1956, p. 418; ZINGARELLI, 2000, p. 668)
ou “ηθος”(éthos) = costume (ZINNGARELLI, 2000, p. 668). Na tradição
socrática a ética está atrelada à felicidade, cujo alcance só se daria pela retidão,
comportamento virtuoso do mundo e pela bondade – praticar o bem para quem
quer que seja, buscando sempre o bem comum e uma convivência de excelência.
(ANDRADE, 2017). Para Kant (2004 apud ANDRADE, 2017, p. 19), a ética é
um sistema complexo baseado no dever, só é ético se estiver de acordo com o
dever e empenhado pelo dever. Reportando-nos aos filósofos contemporâneos,
brasileiros, Mario Sergio Cortella resume de forma simples e educativa,
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na publicação da Fundação Nacional de de Qualidade (FNQ):
Ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para
responder a três grandes questões da vida: Quero? Devo?
Posso? Nem tudo que eu quero eu posso; nem tudo que eu
posso eu devo; e nem tudo que eu devo eu quero. Você tem
paz de espírito quando aquilo que você quer é ao mesmo
tempo o que você pode e o que você deve. Cortella (s.d.
apud FNQ, 2011, p. 6).

Nesta última questão reside a ética. Não podemos dizer que a ética
é uma “ciência aprendida”, de fato, ela é assimilada na história de vida de
cada um, na família, escola etc., onde o caráter e os valores são construídos.
Definindo-se ética como “caráter”, confronta-se com uma questão delicada,
pois o caráter “vem do berço”. “Não fazei aos outros o que não queres que
façam a você”; “Amai-vos uns aos outros como a si mesmo”; “Dai a outra
face”, etc. são ensinamentos que todos, ou a grande maioria, receberam desde
a tenra idade. Tais princípios deveriam acompanhar a humanidade em todas as
vertentes de sua vida – em casa, no lazer, na comunidade, no trabalho.
Para conceituar a ética, não podemos deixar de analisar o conceito de
moral. São palavras de origens distintas, porém de significado semelhante.
Alguns autores, como Luc Ferry (2007 apud LUCCA, 2009, p. 41), admitemnas como sinônimas, considerando que a palavra ética tem origem grega e
significa “costumes” e, moral, de origem latina, também significa “costumes”.
O próprio Ferry (2007 apud LUCCA, 2009, p. 41) aponta que vários filósofos
trataram os termos com significados distintos, como, por exemplo, Kant (apud
LUCCA, 2009, p. 41) que diferencia a moral e a ética destacando que a “moral
designa o conjunto de princípios gerais, e a ética, sua aplicação concreta”
(LUCCA, 2009, p. 41).
Do assimilado da, extensa e adequadamente abordada, obra de Lucca
(2009), pode-se inferir que a moral se relaciona, diretamente, a um código de
conduta estabelecido para que a sociedade conviva de forma pacífica e ordenada.
Ainda, que a ética é o comportamento humano seguindo os princípios morais
estabelecidos. Cada povo, região, cultura tem seus próprios princípios e normas
de convivência para o bem, pode-se dizer, cada qual possui sua própria moral e,
para cada “tipo de moral”, se estabelece sua própria ética.
No Brasil, infelizmente, temos vivenciado, por parte de alguns, a
ambição, a guerra pelo poder, a competição desenfreada, e a lamentável cultura
do “jeitinho”, gerados pelo capitalismo, individualismo e ganância, distanciando
parte da sociedade do discernimento entre o bem e o mal. As manchetes
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dos jornais revelaram negociatas entre empresários, agentes públicos e políticos,
parte de desvio milionário de verbas públicas que estarreceram o País, revoltou
a população, que foi às ruas pedindo o fim da corrupção.
Os reflexos desta indignação, aliada à força da legislação atual, foi um
despertar para a ética que, aparentemente, vem tomando conta das relações
comerciais no Brasil. A corrida pelo Compliance é verificada no crescimento
da demanda por profissionais especializados e de empresas de consultoria
especializadas na sua implementação, conforme retratado pela LEC - Legal,
Ethics, Compliance, em seu blog, publicado em dezembro de 2019:
O departamento de Compliance tem se tornado cada vez
um ponto de atenção nas empresas e, como consequência,
os profissionais que atuam nesse setor têm conquistado uma
posição mais estratégica dentro das organizações. É o que
evidencia a pesquisa Compliance On Top, iniciativa da LEC e
da VITTORE Partners, que buscou mapear o mercado dos
profissionais de Compliance corporativo no Brasil.
A publicação traz um retrato a respeito do Compliance
no país, em empresas de todos os portes e setores da
economia nacional. A pesquisa foi realizada entre os meses
de setembro e novembro de 2018, com líderes da área de
Compliance, em companhias de todos os setores e portes
da economia (LEC, 2019).

Adicionalmente, a globalização, os tratados e legislações internacionais
que impactam empresas nacionais e multinacionais sediadas no País, bem como
uma legislação mais rígida, no aspecto de coibir a corrupção, trazem um cenário
mais otimista com relação ao comportamento ético e à Ética Empresarial no Brasil.
Não é possível “ensinar ética” (“caráter”) a ninguém, mas pode-se
coibir ações negativas instituindo uma postura “reta” por parte de seus pares e
de superiores, sejam eles pais, professores, ou, cargos de gestão no ambiente de
trabalho. Em se tratando da “Ética Empresarial”, os gestores têm a obrigação de
estabelecer regras éticas, rígidas, e plausíveis de punições, dentro da Empresa,
e serem os primeiros a dar o exemplo para sua prática. Cada empresa, possui
seus princípios e códigos morais. Aqueles que disciplinam as atividades
organizacionais, portanto, tem o compromisso de apresentar um comportamento
ético ilibado e agir de acordo com os postulados e códigos morais estabelecidos
pela empresa.
Ressalte-se que ética, no mundo globalizado, consciente e responsável,
implica não somente em seguir as regras morais, mas também respeitar
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o ser humano nas mais diversas formas: na sua dignidade; na preservação e
perpetuação da espécie; na preservação dos recursos naturais, flora e fauna,
de modo a garantir a sobrevivência e subsistência das gerações futuras.
Jonas (2015), em sua obra “Princípio da Responsabilidade”, deixa claro a
importância da responsabilidade e preservação para o futuro da humanidade
conforme dispõe:
Somente o respeito, na medida em que ele nos revela um
algo “sagrado”, que não deveria ser afetado em nenhuma
hipótese (o que podemos vislumbrar, mesmo sem uma
religião positiva), nos protegeria de desonrar o presente em
nome do futuro, de querer comprar este último ao preço
do primeiro. Da mesma maneira que a esperança, o medo
tampouco deve nos levar a adiar o objetivo verdadeiro –
a prosperidade do homem na sua humanidade íntegra – e
entrementes arruinar tal objetivo, em virtude dos meios.
Os meios que não respeitam os homens do seu próprio
tempo fariam isso. Um patrimônio degradado degradaria
igualmente os seus herdeiros. (JONAS, 2015, p. 353).

Como é possível garantir a conformidade do comportamento ético do
ser humano em um ambiente organizacional? Primeiramente, as regras devem
estar estabelecidas de forma clara, de preferência formalizadas em postulados,
leis, regulamentos, códigos ou políticas. A educação é base fundamental para
garantir a aderência ao comportamento ético e à conduta esperada pela sociedade
e, consequentemente, pela organização. Definidos os princípios “morais”, os
mesmos devem ser divulgados, disseminando os padrões de conduta requeridos,
assegurando que todos os envolvidos tenham conhecimento do comportamento
esperado. O estabelecimento de sanções punitivas, para os que não cumprem
tais princípios, devem ser muito claros e monitoramento constante.
Os “Códigos de Ética” ou “Códigos de Conduta”, amplamente
divulgados e incentivados no meio empresarial, reúnem todos estes requisitos:
apresentam a cultura organizacional; disseminam as políticas de relacionamento
interno e externo; estabelecem a conduta esperada; registram os padrões de
comportamentos inaceitáveis; estipulam os mecanismos de monitoramento, e
determinam as punições pelo descumprimento, conforme ressaltam Loosli e
Iko (2019), na obra “Manual de Compliance” (CUNHA; EL KALAY, 2019):
O Código de Ética e de Conduta é o principal instrumento
da empresa para divulgar os princípios e valores
corporativos, bem como estabelecer as diretrizes básicas
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relacionadas ao padrão de comportamento esperado de
seus administradores, funcionários e de todos os públicos
que se relacionam com a empresa, tais como, clientes,
servidores públicos, fornecedores, agentes intermediários,
dentre outros. (LOOSLI; IKO, 2019).

Incentivados por Lei, os códigos de ética e/ou de conduta são
instrumentos indispensáveis para a apropriada governança corporativa. Estão
disponíveis na maioria dos sites das organizações e abrangem não somente
os seus funcionários, mas todas as partes relacionadas, ou seja: acionistas;
fornecedores; prestadores de serviços, ou qualquer pessoa que venha com ela
manter negociações.
Os códigos de ética e conduta devem ser elaborados com a participação
da alta administração e seu cumprimento monitorado por estruturas de controle
que permeiam a empresa, da quais destacamos o “Compliance”. Devem possuir
linguagem objetiva, sucinta e clara, não devem ser exaustivos contendo todas
as regras por tema abordado, o ideal é fazer referências às políticas internas, as
quais detalharão os assuntos contemplados. (LOOSLI; IKO, 2019)
Os temas tratados devem espelhar essencialmente as atitudes praticadas
e desejadas por toda a organização. É comum ressaltar o respeito à dignidade
humana, repudiando qualquer tipo de assédio; o respeito às diversidades: de
gênero, de crença, das opções políticas, bem como regras sobre os padrões
de relacionamentos internos e externos à empresa. Outros temas relevantes
podem ser tratados no código de ética, como, por exemplo: a política quanto
ao recebimento de brindes, presentes e doações; o relacionamento com pessoas
politicamente expostas; a não admissão ao suborno e corrupção; o uso da
imagem e da marca dentro e fora da organização, entre outros.
A confirmação formal da leitura, do seu entendimento e da sua aderência,
bem como sua revalidação anual, são mecanismos utilizados para garantir que
o código de ética e conduta seja do conhecimento de todos os colaboradores,
o que impossibilita a abertura de precedentes para os desvios alegando o seu
“desconhecimento”.
A disponibilização do código de ética no “site” da empresa propicia
o acesso do público externo, explicitando a cultura e as diretrizes éticas da
organização. A partir da Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013), passou a ser
relevante conhecer a ética e integridade dos parceiros comerciais. Em seu Artigo
2º, estabelece que “as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente,
nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei,
praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não”. (BRASIL, 2013).
Portanto, interpretando à “Letra da Lei”, um ato lesivo praticado por um terceiro
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(ex.: um prestador de serviços ou fornecedor) em benefício da empresa, em
nome dela ou do seu interesse, responsabiliza a organização objetivamente.
Para auxiliar a alta administração na disseminação e monitoramento
da conduta ética nas empresas destaca-se a área de Compliance. Estabelecido
na segunda linha de defesa, ou segunda linha de controle, o Compliance tem
por objetivo proporcionar um relativo conforto aos sócios/acionistas, de que
a empresa cumpre apropriadamente as políticas internas, leis e determinações
regulatórias, auxiliando-os no processo de governança corporativa.
Corroborando esta afirmação, Bertoccelli (2019), em “Manual do Compliance”
(CARVALHO et al., 2019) dispõe:
Podemos entender, portanto, que o compliance integra
um sistema complexo e organizado de procedimentos de
controle de riscos e preservação de valores intangíveis que
deve ser coerente com a estrutura societária, o compromisso
efetivo da sua liderança e a estratégia da empresa, como
elemento, cuja adoção resulta na criação de um ambiente
de segurança jurídica e confiança indispensável para a boa
tomada de decisão. (BERTOCCELLI, 2019).

O Compliance, nos últimos cinco anos, ganhou visibilidade no Brasil,
principalmente, após a publicação da Lei 12.846/2013 (BRASIL, 2013) e da
exposição pública dos crimes investigados pela Operação Lava Jato. A partir
desses eventos, um arcabouço normativo foi instituído no País, por meio de
Leis, Decretos, Regulamentos e Resoluções, incentivando, ou determinando
a obrigatoriedade de criação dos códigos de ética e conduta, bem como dos
programas de integridade/compliance nas empresas públicas e privadas,
organismos públicos como, por exemplo:
a) Lei 12.846/2013, dispõe sobre a responsabilização administrativa e
civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública,
nacional ou estrangeira, e dá outras providências.
[...]
Art. 7º Serão levados em consideração na aplicação das
sanções:
[...]
VIII - a existência de mecanismos e procedimentos
internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia
de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética
e de conduta no âmbito da pessoa jurídica;
[...]. (BRASIL, 2013).
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b) Lei 13.303/2016, dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública,
da sociedade de economia mista e suas subsidiárias, no âmbito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
[...]
Art. 9º A empresa pública e a sociedade de economia mista
adotarão regras de estruturas e práticas de gestão de riscos
e controle interno que abranjam:
I - ação dos administradores e empregados, por meio da
implementação cotidiana de práticas de controle interno;
II - área responsável pela verificação de cumprimento de
obrigações e de gestão de riscos;
III - auditoria interna e Comitê de Auditoria Estatutário.
§ 1º Deverá ser elaborado e divulgado Código de Conduta
e Integridade, que disponha sobre:
I - princípios, valores e missão da empresa pública e da
sociedade de economia mista, bem como orientações sobre
a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de
corrupção e fraude; II - instâncias internas responsáveis
pela atualização e aplicação do Código de Conduta e
Integridade; III - canal de denúncias que possibilite o
recebimento de denúncias internas e externas relativas ao
descumprimento do Código de Conduta e integridade e das
demais normas internas de ética e obrigacionais;
IV - mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie
de retaliação a pessoa que utilize o canal de denúncias; V sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código
de Conduta e Integridade; VI - previsão de treinamento
periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta e
Integridade, a empregados e administradores, e sobre a política
de gestão de riscos, a administradores. § 2º A área responsável
pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão
de riscos deverá ser vinculada ao diretor-presidente e liderada
por diretor estatutário, devendo o estatuto social rever as
atribuições da área, bem como estabelecer mecanismos que
assegurem atuação independente.
[...]. (BRASIL, 2016).

c) Decreto 9.203/2017, dispõe sobre a política de governança da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
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[...]
Art. 19. Os órgãos e as entidades da administração
direta, autárquica e fundacional instituirão programa de
integridade, com o objetivo de promover a adoção de
medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, à
detecção, à punição e à remediação de fraudes e atos de
corrupção, estruturado nos seguintes eixos:
I - comprometimento e apoio da alta administração;
II - existência de unidade responsável pela implementação
no órgão ou na entidade;
III - análise, avaliação e gestão dos riscos associados ao
tema da integridade; e
IV - monitoramento contínuo dos atributos do programa
de integridade.
[...]. (BRASIL, 2017).

d) Resolução do Banco Central do Brasil nº 4.595/2017, dispõe sobre
a política de conformidade (compliance) das instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN).
[...]
Art. 2º As instituições mencionadas no art. 1º devem
implementar e manter política de conformidade compatível
com a natureza, o porte, a complexidade, a estrutura, o
perfil de risco e o modelo de negócio da instituição, de
forma a assegurar o efetivo gerenciamento do seu risco de
conformidade.
Parágrafo único. O risco de conformidade deve ser
gerenciado de forma integrada com os demais riscos
incorridos pela instituição, nos termos da regulamentação
específica.
[...]
Art. 5º A política de conformidade deve definir, no mínimo:
I - o objetivo e o escopo da função de conformidade;
II - a divisão clara das responsabilidades das pessoas
envolvidas na função de conformidade, de modo a evitar
p possíveis conflitos de interesses, principalmente com as
áreas de negócios da instituição;
III - a alocação de pessoal em quantidade suficiente,
adequadamente treinado e com experiência necessária
para o exercício das atividades relacionadas à função
de conformidade;
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IV - a posição, na estrutura organizacional da instituição,
da unidade específica responsável pela função de
conformidade, quando constituída;
V - as medidas necessárias para garantir independência
e adequada autoridade aos responsáveis por atividades
relacionadas à função de conformidade na instituição;
VI - a alocação de recursos suficientes para o desempenho
das atividades relacionadas à função de conformidade;
VII - o livre acesso dos responsáveis por atividades
relacionadas à função de conformidade às informações
necessárias para o exercício de suas atribuições;
VIII - os canais de comunicação com a diretoria, com o
conselho de administração e com o comitê de auditoria,
quando constituído, necessários para o relato dos
resultados decorrentes das atividades relacionadas à
função de conformidade, de possíveis irregularidades ou
falhas identificadas; e
IX - os procedimentos para a coordenação das atividades
relativas à função de conformidade com funções de
gerenciamento de risco e com a auditoria interna.
[...]. (BACEN, 2017).

As referências legais e regulatórias demonstram que o legislador não se
contentou em estabelecer a obrigatoriedade de um Código de Ética e Conduta
nos organismos público-privado, mas exigiu a criação de mecanismos de
controle e monitoramento da conformidade, estabelecendo a necessidade de
instituir uma unidade responsável pela implementação das medidas de controle
e disseminação do programa de integridade.
2 A ESTRUTURA DO COMPLIANCE E O FOMENTO À ÉTICA
O Compliance é indissociável da ética, sua interdependência é intrínseca,
não há compliance sem ética e não há ética sem compliance. Partindo dessa
premissa, para que se obtenha a conformidade nas organizações, a “essência
ética” deve estar presente em sua cultura, praticada em todos os setores e
níveis hierárquicos.
Para o sucesso no estabelecimento do Compliance, é determinante que os
sócios/acionistas realmente queiram, aprovem e participem de sua implantação.
A alta administração tem papel fundamental no patrocínio, disseminação da
cultura e, principalmente, na sua conduta exemplar.
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Estas afirmações corroboram o entendimento de Carolina Gazoni, a
qual dispõe:
É com cada palavra e comportamento inspirador que os
líderes reforçam valores e princípios. Estes que não são
estabelecidos para estarem apenas postos por meio de palavras
em um Código de Conduta, Ética ou Integridade. Em uma
organização que possui um Programa de Compliance efetivo
o Comprometimento e Suporte da Alta Administração,
valores e princípios são postos para o atingimento final de
objetivos estratégicos. (GAZONI, 2019).

A boa governança do Compliance requer o envolvimento da alta
administração também no monitoramento constante dos indicadores de risco e
no financiamento e manutenção das ações para a implementação mecanismos
de controle e prevenção à não conformidade.
O Compliance tem papel fundamental na disseminação da cultura de
integridade e ética, sistematicamente. Atua auxiliando a alta administração na
elaboração do Código de Ética e Conduta, monitorando sua distribuição para
toda a cadeia hierárquica da empresa, assegurando sua leitura, realizando
campanhas educativas para ressaltar aspectos importantes relacionados à ética
e a conduta esperada pela organização.
Este papel educativo é função do Compliance Officer, profissional
responsável para conduzir o processo de gestão do Compliance e suas
atividades inerentes. Para exercê-la pode contar com outras áreas, como as de
Recursos Humanos e/ou Marketing, na geração do material e nas campanhas
para divulgação. O compliance officer pode também ter atuação nas comissões
de investigação das denúncias recebidas, nos canais disponibilizados pela
organização, bem como nos comitês que julgam os desvios de conduta,
chamados de “Comitês de Ética”.
Transcendendo aos temas relacionados à ética, o Compliance também
atua na gestão dos riscos de não conformidade que permeiam toda a organização.
A não aderência às leis e regulamentos impostos pelo regulador, bem como, às
políticas internas ao código de ética e conduta, são riscos inerentes às atividades
e processos operacionais. Para boa governança destes riscos, faz-se necessário
realizar um levantamento regulatório e catalogar todas suas as obrigações
de compliance. A partir deste mapeamento, identifica-se os fatores que
intensificam a probabilidade de materialização do risco de não conformidade,
os avalia de acordo com seu impacto e probabilidade e dimensiona-se o nível da
exposição da empresa. O estabelecimento deste inventário de riscos propiciará
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aos gestores, além identificar e mensurar seus riscos de conformidade, reconhecer
os controles existentes, suas fragilidades e necessidades de aprimoramento,
bem como, definir a priorização de ações para implementação das
melhorias necessárias.
O Compliance officer tem papel fundamental no processo de avaliação
e gestão dos riscos desta natureza. Ele é responsável pela interface com as
áreas de negócios, podendo atuar de forma ativa no mapeamento dos riscos
ou como um consultor das áreas da organização para este fim. Além disso, tem
como responsabilidade monitorar estes riscos, o cumprimento dos planos de
ação estabelecidos para a melhoria dos respectivos controles e de escalar à Alta
Administração os resultados e desvios identificados durante seu trabalho.
Os principais riscos que estão sob a gestão do compliance nas
organizações são: os desvios de ética e conduta; os descumprimentos de
obrigações legais e regulatórias; o suborno e a corrupção; a lavagem de dinheiro
e o financiamento ao terrorismo, e o descumprimento de obrigações com o
consumidor. Estes riscos estão relacionados diretamente às características
de cada empresa, seu ramo de atividade e do escopo estabelecido pela alta
administração. Portanto, a atuação e abrangência das atividades de Compliance
variará de instituição para instituição.
Muitos são os benefícios e justificativas para se manter uma estrutura
de compliance nas empresas, que vão além das imposições legais. Os ganhos
indiretos obtidos pela credibilidade no mercado, a proteção da marca e as
reduções de custos com ações judiciais, multas e penalizações estão incentivando
um número cada vez maior de empresários a adotar uma estrutura de
compliance em suas organizações. O mercado tem valorizado relacionamentos
com empresas que tenham implantados programas de integridade/compliance,
inclusive, em alguns casos, exigindo sua comprovação para formalização da
parceria comercial ou investimentos.
Lucca (2009), em sua obra da “Da Ética Geral à Ética Empresarial”, cita
Rinaldo Campos Soares (1998), o qual discorre sobre a mudança na sociedade
em busca de novas atitudes por parte das empresas: Soae
A sociedade está a exigir uma nova filosofia de atuação
dos empresários. Os novos tempos exigem a postura de
empresa-cidadã como fonte de uma nova consciência
social, que induza os dirigentes a uma visão holística
da humanidade, proporcionando o bem-estar e despertando
as pessoas, fazendo-as acreditar nas suas possibilidades
como indivíduos e como cidadãos. Toda empresa tem
direitos, deveres e obrigações, não se admitindo mais
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a produção, a comercialização de bens ou serviços sem
princípios morais, postura ética e o respeito aos conceitos
e preceitos de cidadania. A empresa é fruto da sociedade,
dela tira seu sustento e com ela deve interagir por meio
de uma intensa ação social. (Soares, 1998 apud LUCCA,
2009. p. 329).

CONCLUSÃO
A ética é reflexo do comportamento do ser humano em suas relações
sociais ou de trabalho. O ato de cumprir padrões de conduta estabelecidos pela
sociedade, como a “moral”, ou mesmo, as leis que disciplinam a convivência,
denomina-se conformidade ou compliance. Desta forma, constata-se a
interligação e interdependência entre a ética e o compliance.
As atitudes éticas dependem de uma formação de qualidade pelos pais
e educadores, onde, desde tenra idade, se demonstra o que é aceito ou não na
sociedade em que se vive. Entretanto, em um Estado com grandes diferenças
culturais, sociais e, principalmente, econômicas, nem sempre a ética faz parte da
educação prematura, ou, se mantém durante o desenvolvimento do indivíduo. A
cobiça, a inveja, a ambição e outros desvios comuns ao ser humano o corrompem
e, no decorrer da vida, dão espaço a atos ilícitos, amoralidades, fraudes, enfim,
atitudes não conformes.
Essa corrupção do ser humano transcende sua vida social, permeia
também o mundo dos negócios e suas relações comerciais originando-se as
então chamadas “empresas antiéticas”. Ressalta-se, entretanto, que este adjetivo,
apesar de bastante usual, não é corretamente aplicado, se avaliarmos a natureza
da palavra ética. Desta forma, entende-se que uma “empresa antiética” significa
um conjunto de pessoas reunidas por um objetivo comum que não agem com
ética em suas relações de negócios. Portanto, para que uma empresa possa ser
qualificada como ética, seus integrantes (todos) devem agir com ética e suas
atividades baseadas em princípios éticos.
O comportamento ético empresarial está ancorado na formação e
cultura, principalmente, de seus sócios/acionistas e administradores que devem
dar o exemplo de conduta aos seus funcionários. Para auxiliá-los neste processo
de educação e monitoramento da conformidade e da ética surgiu o Compliance:
estrutura de segunda linha de controle que atua na prevenção aos riscos legais;
regulatórios; reputacionais; de imagem; de atitudes antiéticas e desvios de
conduta, entre outros específicos a cada organização.
A busca pelo Compliance tem crescido substancialmente nos
últimos anos e é de grande importância para as mudanças no comportamento
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profissional e no fomento à Ética Empresarial. Ademais, sua contribuição
transcende os interesses organizacionais, pode ser percebida na melhoria das
relações humanas, no combate à corrupção e seus trágicos reflexos à sociedade;
na defesa dos direitos do consumidor; no respeito ao meio ambiente e na
sua preservação.
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AS FUNÇÕES DO DIREITO PENAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
E OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO PENAL
THE FUNCTIONS OF CRIMINAL LAW IN THE DEMOCRATIC STATE OF LAW
AND THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF THE CRIMINAL PROCESS
Adriane Garcel50
Luiz Antonio Ferreira51
Karen Paiva Hippert52
Mariele Zanco Laismann53
RESUMO
A presente pesquisa tem por escopo efetuar análise das funções do direito
penal e do processo penal dentro da estrutura do Estado Democrático de
Direito, bem como dos princípios constitucionais do processo penal, a fim de
se fornecer subsídios acerca dos pressupostos epistemológicos do presente
trabalho. Para isso, realizou-se estudo das mudanças geradas pela CRFB/88,
ao incluir princípios e garantias fundamentais e da consequente nova forma
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de interpretação das normas jurídicas. Assim, percebeu-se que o Direito
Processual Penal tem a função de defesa do cidadão e de instrumento do Direito
Penal subjetivo. Enquanto isso, os princípios constitucionais do processo
penal, poderiam ser subprincípios do devido processo legal, pois este abarca
todos os demais. Ademais, realizou o método de pesquisa hipotético-dedutivo,
embasando-se em doutrinas.
PALAVRAS-CHAVE: Direito Penal; Processual Penal; Funções e princípios
constitucionais do processo penal.
ABSTRACT
The scope of this research is to perform an analysis of the functions of criminal
law and criminal procedure within the framework of a democratic state of
law and constitutional principles of criminal procedure, in order to provide
information about the assumptions epistemological of this work.
KEYWORDS: Criminal procedural law; Functions and principles of
criminal procedure.
INTRODUÇÃO
Historicamente o Direito Penal e Processual Penal relaciona as
funcionalidades de controle social e garantia, gerando questionamentos
a respeito das especificidades destas funções. Deste modo, pelos papéis
protetivo e punitivo não se excluírem, indaga-se: qual a função do Direito
Penal e Processual Penal? Assim, são estes os quetionamentos que serão
debatidos no presente trabalho, bem como uma análise dos princípios
constituicionais processuais.
Deste modo, a partir da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, introduziu-se princípios e garantias fundamentais, estabelecendo um
diferente ponto de vista nas interpretações das normas jurídicas, incluindo-se,
aqui, o Direito Penal e Processual Penal.
Concernente a função, de modo geral, do Direito Penal, trata-se da
proteção de bens jurídicos relevantes para a sociedade, criminalizando ações
que lesionem os referidos bens. Já o Processo Penal, complementa o Direto
Penal ao estabelecer como se dará a regulamentação jurídica do processo,
instrumentalizando-o assim, algo que será melhor abordado no primeiro tópico.
Na sequência, será tratado sobre a limitação do poder estatal encontrar
fundamentação na noção do Estado Democrático de Direito, bem como no
direito fundamental da dignidade humana.
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Por fim, no terceiro tópico, os princípios constitucionais do Processo
Penal serão abordados brevemente, quais sejam: juiz natural, direito ao silêncio
e a não autoincriminação; contraditório; ampla defesa; estado de inocência;
e vedação da revisão pro societate. Ademais, toda a pesquisa, bem como a
fundamentação teórica se basearam no método hipotético-dedutivo.
1 BREVE INCURSÃO ACERCA DAS FUNÇÕES DO DIREITO PENAL E DO DIREITO
PROCESSUAL PENAL
A partir da Constituição Federal de 1988, o ordenamento jurídico
brasileiro sofreu significativas mudanças em relação aos seus fundamentos
axiológicos e hermenêuticos, com a introdução de princípios e garantias
fundamentais, os quais encontram ampla fundamentação jusfilosófica na teoria
do garantismo (OLIVEIRA, 2009. p. 23 - 28).
Este sistema epistemológico, fundado na vedação do excesso e
na máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, propôs um
novo norte para a função jurisdicional, estabelecendo um ponto de vista
para a interpretação das regras jurídicas, tanto de Direito Público, quanto de
Direito Privado.54
O Direito Penal e o Direito Processual Penal, como ramos de Direito
Público, também sofreram incidência dessa nova hermenêutica.
Evidentemente, os dois ramos mencionados “cuidam de uma
intervenção estatal de grandes consequências na liberdade individual,
sobretudo no que respeita ao aspecto das penas corporais, próprias do Direito
Penal [...]” (OLIVEIRA, 2009, p. 250). Dada a importância de tais disciplinas,
imprescindível se faz uma breve incursão acerca de suas funções e objetivos
(declarados ou manifestos e os reais).
Um conceito geral de Direito Penal é apresentado por Eugenio Raúl
Zaffaroni (2009, p. 79):
Com a expressão “direito penal” se designam –
conjunta ou separadamente – duas entidades diferentes:
1) o conjunto de leis penais, isto é, a legislação penal; e
2) o sistema de interpretação desta legislação, isto é, o
saber do direito penal. Tendo em conta esta duplicidade, e
sem pretensões de dar uma definição – e sim uma simples
noção prévia -, podemos dizer provisoriamente que o
Cf. FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal. Tradução Ana Paula
Zomer Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. rev. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2010.
54
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direito penal (legislação penal) é o conjunto de leis que
traduzem normas que pretendem tutelar bens jurídicos, e
que determinam o alcance de sua tutela, cuja violação se
chama “delito”, e aspira a que tenha como consequência
uma coerção jurídica particularmente grave, que procura
evitar o cometimento de novos delitos por parte do autor.
No segundo sentido, direito penal (saber do direito penal)
é o sistema de compreensão (ou de interpretação) da
legislação penal.

Do primeiro sentido abordado por Zaffaroni, inferem-se alguns
objetivos declarados do Direito Penal.
Em primeiro lugar, o Direito Penal tem como objetivo declarado a
proteção de bens jurídicos. O conceito do que seja bem jurídico permanece
obscuro, no entanto Juarez Cirino dos Santos sustenta que este conceito constitui
critério de criminalização:
Na verdade, o bem jurídico é critério de criminalização
porque constitui objeto de proteção penal – afinal, existe
um núcleo duro de bens jurídicos individuais, como a
vida, o corpo, a liberdade e a sexualidade humanas, que
configuram a base de um Direito Penal mínimo e dependem
de proteção penal […] (SANTOS, 2010, p. 16).

O discurso oficial estabelece quais sejam os bens jurídicos relevantes
para determinada sociedade - a partir da vontade das classes dominantes - e
criminaliza as agressões a tais bens. Deste modo, o Direito Penal é a ferramenta
mais pungente que o Estado possui para concretizar o controle social. Já
que “o ato de impor uma pena sempre consistirá em uma forma de agredir,
independentemente dos objetivos que sejam projetados com essa agressão
(prevenção, retribuição etc.), ao final, a intervenção penal é sempre um mal”
(BUSATO, 2015, p. 3). Entretanto, refere-se a uma agressão legitimada pela
Direito, apresentando-se de forma ordenada e aceita pela sociedade.
A criminologia crítica alerta, ainda, que tais objetivos encontram
legitimação no discurso jurídico de igualdade, liberdade e fraternidade,
no entanto tal discurso esbarra no formalismo, uma vez que a sociedade é
essencialmente fragmentada (BUSATO, 2015, p. 10).
O discurso oficial do Direito Penal alcança, finalmente, o infrator. Este,
definido como criminoso, é o indivíduo que infringe uma norma penal garantidora
de um bem jurídico, merecendo receber a punição, expressa no jus puniendi do
Estado. Surge, assim, a pena como expressão do direito de punir do Estado.
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Como o papel do Estado é de salvaguardar a ordem social, quando há
a configuração da criminalidade deverá utilizar-se sua ferramenta de coação
mais forte, que é a medida de segurança ou a pena. Não obstante, o Estado não
é irrestritamente livre para punir por meio da aplicação da lei. Assim sendo,
existem barreiras que limitam o poder de punição, quais sejam: “princípios
e regras, tais como a legalidade, imputação objetiva, a culpabilidade, a
humanidade, a intervenção mínima, e todos os demais direitos e garantias
fundamentais como a dignidade da pessoa humana e a necessidade de castigo”
(grifo nosso) (BUSATO, 2015, p. 4).
Dissertando sobre o discurso oficial do Direito Penal, Zaffaroni conclui
(2009, p. 85):
Conforme as opiniões mais generalizadas atualmente,
a pena, entendida como prevenção geral, deve ser
retribuição, enquanto, entendida como prevenção especial,
deve ser reeducação e ressocialização. A retribuição deve
devolver ao delinquente o mal que este causou socialmente,
enquanto a reeducação e a ressocialização devem preparálo para que não volte a reincidir no delito. Ambas as
posições costumam ser combinadas pelos autores, tratando
de evitar suas consequências extremas, sendo comum em
nossos dias a afirmação de que o fim da pena é a retribuição
e o fim da execução da pena é a ressocialização (doutrina
alemã contemporânea mais corrente).

O Direito Processual Penal, por sua vez, tem caráter complementar em
relação ao Direito Penal. O jurista português Jorge de Figueiredo Dias sustenta que:
O direito penal substantivo estabelece, por forma geral
e abstracta, quais os factos que devem ser considerados
crimes e quais as penas que lhes correspondem. […]
Já vimos, porém, que a concretização do direito penal
substantivo exige uma regulamentação complementar
que discipline a investigação e esclarecimento do crime
concreto e permita a aplicação da consequência jurídica
àquele que, com a sua conduta, realizou um tipo de crime.
Esta regulamentação complementar é constituída pelo
direito processual penal, […] que se pode funcionalmente
definir como a regulamentação jurídica da realização
do direito penal substantivo, através da investigação
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e valoração do comportamento do acusado da prática de
um facto criminoso (DIAS apud SILVEIRA, 2008, p. 18)

Deste modo, conclui-se que o Direito Processual Penal tem a
função de instrumentalizar o Direito Penal. Neste mesmo sentido, colha-se,
ainda, a lição de Giovanni Leone:
a norma penal apresenta, em relação com as outras normas
jurídicas, a característica de, enquanto o preceito tem
por conteúdo um determinado comportamento vedado
ou comandado (e, portanto, seu destinatário é aquele a
quem toca a proibição ou comando), a sanção tem como
destinatário aquele poder do Estado que é chamado a
aplicar a pena (isto é, o juiz). Isto porque não se admite a
aplicação da sanção por consenso do réu, que se não pode
sujeitar voluntariamente a ela, mas somente por ato do juiz
(nulla poena sine judicio). Nisto está a instrumentalidade
do direito processual penal, que é mais evidente do que no
direito processual civil (LEONE, 1969, p. 175).

Não obstante o Direito Processual Penal tenha a característica de
instrumentalidade em relação ao Direito Penal, seus objetos de conhecimento
são essencialmente distintos. Na lição de Jorge de Figueiredo Dias, a ciência
penal é fundamentada no binômio lícito-ilícito [punível ou impunível]. A
ciência processual penal, por sua vez, caracteriza-se pelo binômio admissívelinadmissível [eficaz-ineficaz] (DIAS apud SILVEIRA, 2008, p. 20).
Nas palavras do professor Marco Aurélio Nunes da Silveira (2008, p. 21):
O objeto científico do direito penal diz com a conduta
humana valorada pelo ordenamento jurídico como sujeita à
sanção penal, ao passo que se versa, no campo processual,
sobre os atos processuais, que representam o objeto de
conhecimento do Direito Processual Penal.

Entretanto, importante salientar que o processo penal não pode ser
visto exclusivamente como veículo de aplicação da lei penal. Isso seria
desmerecer sua função axiológica. Pois, observando através de uma concepção
teórica, o Código de Processo Penal era autoritário, já que prevalecia sempre
o cuidado com a segurança pública. Entretanto, atualmente, através de uma
leitura constitucional, o processo penal institui um sistema de amplas garantias
individuais (OLIVEIRA, 2015, p. 9).
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Assim, em face da nova ordem imposta pela Constituição Federal, o
processo penal passou a ser visto como um instrumento de defesa do cidadão
em face do Estado, e, por esta perspectiva, podemos visualizar o processo penal
como um instrumento de efetivação das garantias fundamentais constitucionais.
Nesse sentido, bem preceitua Eugênio Pacelli de Oliveira:
O devido processo penal constitucional busca, então,
realizar uma Justiça Penal submetida à exigência de
igualdade efetiva entre os litigantes. O processo justo
deve atentar, sempre, para a desigualdade material que
normalmente ocorre no curso de toda persecução penal, em
que o Estado ocupa posição de proeminência, respondendo
pelas funções investigatórias e acusatórias, como regra, e
pela atuação da jurisdição, sobre a qual exerce o monopólio
(OLIVEIRA, 2009, p. 3 - 4)

Deste modo, o Direito Penal é responsável pela seleção dos bens
jurídicos mais relevantes para a sociedade, incriminando possíveis transgressões
cominando sanções em forma de penas a serem aplicadas única e exclusivamente
pelo Estado, detentor do direito de punir e do monopólio da jurisdição. No
entanto, para que o Estado possa exercer esse jus puniendi contra um cidadão
acusado do cometimento de um fato criminalizado, deverá, necessariamente,
passar pelo processo penal. Este campo constitui instrumento de defesa do
cidadão, uma vez que o Estado não pode puni-lo sem o devido processo legal.
Neste ponto da incursão merece destaque o princípio da necessidade do
processo penal. Aury Lopes Junior elucida:
Existe uma íntima e imprescindível relação entre delito,
pena e processo, de modo que são complementares. […]
pois o processo penal é o caminho necessário para a
pena. É o que GÓMEZ ORBANEJA denomina princípio
de la necesidad del proceso penal, amparado no art. 1°
da LECrim, pois não existe delito sem pena, nem pena
sem delito e processo, nem processo penal senão para
determinar o delito e atuar a pena. O princípio apontado
pelo autor resulta da efetiva aplicação no campo penal
do adágio latino nulla poena et nulla culpa sine iudicio,
expressando o monopólio da jurisdição penal por parte do
Estado e também a instrumentalidade do processo penal
(LOPES JUNIOR, 2011, p. 24).
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Em suma, o processo penal é o instrumento necessário à aplicação
do Direito Penal, constituindo meio de defesa do cidadão em face das
arbitrariedades do Estado. O princípio da necessidade do processo penal está
explícito na Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LIV, o qual dispõe que
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal” (grifo nosso).
Destaque para a substanciosa lição do Professor Aury Lopes Junior
acerca da forma processual como garantia:
A forma processual é, ao mesmo tempo, limite de poder
e garantia para o réu. Um sistema de invalidades somente
pode ser construído a partir da consciência desse binômio
(limitação do poder/garantia), pois são as duas forças em
constante tensão no processo penal. O processo penal é
um instrumento de limitação do poder punitivo do Estado,
impondo severos limites ao exercício desse poder e
também regras formais para o seu exercício. É a forma,
um limite ao poder estatal. Mas, ao mesmo tempo, a forma
é uma garantia para o imputado, em situação similar ao
princípio da legalidade do direito penal (grifo nosso)
(LOPES JUNIOR, 2011, p. 427).

2 A NOÇÃO DE ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E O FUNDAMENTO DA
DIGNIDADE HUMANA
Essa noção de limitação de poder estatal encontra ampla fundamentação
na noção de Estado Democrático de Direito. O conceito do que seja Estado
Democrático de Direito é amplo e genérico, podendo-se afirmar, entretanto, que
se trata de um modelo de estado fundado na “estrita legalidade” (FERRAJOLI,
2010, p. 786). Ademais, a adequada definição de Estado Democrático de Direito
é a orientada pela premência do prevalecimento dos direitos fundamentais
(OLIVEIRA, 2015, p. 9). Nesse sentido bem preceitua Eugênio Pacelli Oliveira:
Nos passos, então, de uma formulação – menos sofisticada,
é certo – mais ajustada aos propósitos nacionais, o que
inclui e exige uma atenção às deficiências históricas de
nosso desenvolvimento, ficamos com a noção de Estado
Democrático de Direito orientada pela necessidade de
reconhecimento e de afirmação de prevalência dos direitos
fundamentais, não só como meta de política social, mas
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como critério de interpretação do Direito, e, de modo
especial, , do Direito Penal e do Direito Processual Penal. E
isso não é só possível, como necessário, na medida em que
a intervenção penal vem explicitamente admitida no texto
constitucional (ver, por exemplo, referência expressa aos
crimes de racismo, de tortura, de drogas e entorpecentes,
aos crimes hediondos, bem como à garantia processual da
ação privada subsidiária da pública, no caso de inércia do
Ministério Público – art. 5], XLII, XLIII, LIX, CRFB/88)
(grifo nosso) (OLIVEIRA, 2015, p. 32).

Também, ganha contornos o caráter garantista desse modelo de estado,
como leciona o jurista italiano Luigi Ferrajoli (FERRAJOLI, 2010, p. 785 - 786):
Segundo um primeiro significado, “garantismo” designa
um modelo normativo de direito: precisamente, no que diz
respeito ao direito penal, o modelo de “estrita legalidade” SG,
próprio do Estado de Direito, que sob o plano epistemológico
se caracteriza como um sistema cognitivo ou de poder mínimo,
sob o plano político se caracteriza como uma técnica de tutela
idônea a minimizar a violência e a maximizar a liberdade e,
sob o plano jurídico, como um sistema de vínculos impostos
à função punitiva do Estado em garantia dos direitos dos
cidadãos. É, consequentemente, “garantista” todo sistema
penal que se conforma normativamente com tal modelo e que
o satisfaz efetivamente.

Indubitavelmente, analisando o fragmento supracitado, a Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988 é essencialmente garantista.
Evidentemente, não há uma satisfação plena dos direitos e garantias
fundamentais limitadores do poder estatal, no entanto, o sistema de garantias
imposto pela Constituição é nitidamente de cunho garantista, com a missão de
limitar a ação estatal e estabelecer garantias plenas aos cidadãos.
Assim, a missão precípua do Estado de Direito com suas normas
garantistas – incluídas aqui as considerações tecidas acerca dos objetivos
do Direito Penal e do Direito Processual Penal –, consiste na contenção e
redução do poder punitivo do Estado e na prevalência dos direitos e garantias
fundamentais do cidadão.
O Direito operacionaliza essa missão estabelecendo garantias
constitucionais, que são princípios reitores de um Estado Democrático
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de Direito. Guilherme de Souza Nucci afirma que “os princípios protegem os
direitos fundamentais e servem de estrutura para as garantias fundamentais”
(NUCCI, 2010, p. 36), de modo que constituem verdadeiro arcabouço
do garantismo.
José Afonso da Silva (2004, p. 93 - 96) afirma que os princípios
são normas que servem de instrumento para a integração, interpretação,
conhecimento e aplicação do Direito positivo, de modo que se pode afirmar que
os princípios se incumbem da operacionalização do garantismo em um Estado
Democrático de Direito.
O fundamento de toda essa construção exposta até aqui é a preservação
da dignidade da pessoa humana. Em verdade, tal construção constitui um dos
fundamentos da República Federativa do Brasil, a julgar pela redação do art. 1º,
III, da Constituição da República 55.
O conceito do que seja dignidade da pessoa humana é outro que possui
significação ampla e genérica, uma vez que atrai para si a dimensão de todos os
outros direitos fundamentais, reforçando a ideia de que a dignidade da pessoa
humana constitui o fundamento de todas as construções normativas do Estado
Democrático de Direito (SILVA, 2004, p. 105).
Assim, dentro do Direito Penal e do Direito Processual Penal, a
dignidade da pessoa humana assume contextos imprescindíveis à sua aplicação
sob uma perspectiva garantista.
O respeito aos direitos e garantias fundamentais individuais constituem
a meta do Estado Democrático de Direito orientado para a preservação da
dignidade humana, sendo que sua materialização não pode ser confrontada nem
ao menos mitigada em qualquer ramo do Direito, quanto mais no Direito Penal
e no processo penal.
Neste ponto da discussão, instituem-se os alicerces do presente trabalho.
Os fundamentos do Estado Democrático de Direito legitimam a
instituição de garantias ao cidadão, traduzidas em um primeiro plano por
princípios reitores que orientam a aplicação das normas, especificamente as
normas de Direito Processual Penal.
Seus princípios, sob a perspectiva já exposta, são a cristalização de
sua própria essência, qual seja, a de instrumento de defesa do cidadão em
face das arbitrariedades do estado. Depreende-se da leitura dos dispositivos
constitucionais (arts. 5º, 6º e 7º, todos da Constituição Federal), que os princípios
Dispõe o art. 1º, III, da CF/88: “Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de
Direito e tem como fundamentos: […] III – a dignidade da pessoa humana; [...]”. BRASIL. Constituição
(1988). Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 05 out. 1988. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm. Acesso em: 04 dez. 2011.
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fundamentais desempenham importante função norteadora da aplicação
do Direito.
3 BREVE EXPOSIÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO PENAL
A partir da nova ordem constitucional brasileira (1988), o Direito
Processual Penal passou a ser reinterpretado.
Suas normas, antes autoritárias, baseadas em um sistema inquisitorial,
vistas como mero veículo de aplicação da lei penal, passaram a ser vistas como
instrumento de defesa do cidadão em face do Estado. Direitos e garantias
individuais previstos constitucionalmente passaram a ser o epicentro da tutela
jurídica. Tendo em vista todo esse quadro exposto, é correto afirmar que “O
Direito Processual Penal, portanto, é, essencialmente, um Direito de fundo
constitucional.” (OLIVEIRA, 2009, p. 27).
Assim, destacam-se dois grandes princípios constitucionais do processo,
quais sejam: a dignidade da pessoa humana e o devido processo legal. Esses são
vistos como princípios regentes, dos quais todos os outros são corolários. Neste
sentido, colha-se o comentário de Guilherme de Souza Nucci (2010, p. 39):
Olhares especiais devem voltar-se ao princípio da dignidade
da pessoa humana e ao princípio do devido processo legal.
Afinal, respeitada a dignidade da pessoa humana, seja do
ângulo do acusado, seja do prisma da vítima do crime,
além de assegurada a fiel aplicação do devido processo
legal, para a consideração de inocência ou culpa, está-se
cumprindo, na parte penal e processual penal, o objetivo
do Estado de Direito e, com ênfase, democrático.

A dignidade da pessoa humana já foi aqui exposta como fundamento
do Estado Democrático de Direito adotado pela República Federativa do Brasil.
Assim, passa-se à exposição do princípio regente do devido processo legal.
Eugênio Pacelli de Oliveira entende que só há um grande princípio
do Direito Processual Penal, qual seja, o justo processo (OLIVEIRA, 2009, p.
26-42), entendido aqui como o devido processo legal. Assim, todos os outros
princípios positivados na Constituição e na legislação, são apenas corolários do
justo processo.
Corroborando este entendimento, leia-se a lição do Professor Vladimir
Stasiak (STASIAK, 2000, p. 125):
Há que se esclarecer, também, que na abordagem que ora
se faz, segue-se o entendimento de que bastaria ter sido
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previsto, constitucionalmente, o Princípio do Devido
Processo Legal e todos os demais estariam assegurados,
pois não se pode falar em processo legal sem contraditório,
ampla defesa, ou o juiz natural; sendo estes, então,
dimanados do primeiro, encontrando-se incluídos na sua
conotação processual.

Em outros termos, pode-se afirmar que um Estado Democrático de
Direito, orientado pelo justo processo, ao processar um cidadão acusado da
prática de um delito, observará todas as garantias inerentes à justiça, quais sejam:
o juiz natural, os direitos ao silêncio e não autoincriminação, o contraditório,
a ampla defesa, a situação jurídica de inocência, a vedação da revisão pro
societate e a inadmissibilidade das provas obtidas ilicitamente. Isso apenas em
nível constitucional.
Ademais, o processo penal, organizado em consistente base
constitucional, pode ser entendido como um sistema jurídico que aplica o
Direito Penal. Assim, pressupõe-se a existência de determinados princípios que
não devem ser afastados, entendidos, então, como fundamentais, possuindo
uma destinação voltada a proteção dos direitos individuais.
3.1 O JUIZ NATURAL
Dentro da concepção de Eugênio Pacelli de Oliveira só existe um grande
princípio do Direito Processual Penal, qual seja, o justo processo, ou, como mais
comumente denominado na doutrina, o do devido processo legal. Tal princípio,
em verdade, é entendido como verdadeiro postulado de garantia do processo,
seja ele civil, penal, administrativo, trabalhista, tributário, constitucional.
Aury Lopes Junior entende que o princípio do juiz natural está inserto
na garantia da jurisdição, entendida esta “não só como necessidade do processo
penal, mas também em sentido amplo, como garantia orgânica da figura e do
estatuto do juiz” (LOPES JUNIOR, 2011, p. 116).
Considerando o exposto, é possível dizer que o princípio do juiz natural
se relaciona à maneira como o Estado irá relacionar-se com o cidadão dentro
do processo. Este, aqui entendido como o justo processo. Assim, não há como
separar as noções de necessidade da jurisdição, em oposição à justiça privada,
bem como as garantias do devido processo legal. Conflui-se, aqui, num dos
mais importantes princípios da jurisdição, qual seja, o do juiz natural.
Assim, o Direito brasileiro posiciona o princípio do juiz natural sob dois
aspectos, quais sejam: a proibição da instituição de tribunais de exceção e que a
competência pra julgamento seja estabelecida antes da prática delitiva, reconhecendo
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“como juiz natural o órgão do Poder Judiciário cuja competência, previamente
estabelecida, derive de fontes constitucionais” (OLIVEIRA, 2015, p. 37).
O professor Vladimir Stasiak, em definição com maior completude,
esclarece que o princípio do juiz natural caracteriza “o juiz constitucionalmente
competente para julgar, ou seja, aquele cujo poder emana de fontes
constitucionais, de maneira que não será juiz natural o constitucionalmente
incompetente” (STASIAK, 2000, p. 130). Assim, o plano de fonte do qual deve
emanar toda e qualquer norma atinente ao princípio em questão, é a Constituição.
Em lição conclusiva, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho (1998, p.
175), fundamentado na doutrina do jurista português Jorge de Figueiredo Dias,
lança luz a alguns questionamentos levantados na tratativa do tema:
A questão, então, há de ser discutida a partir do que vem
a ser juízo competente. Ao que parece, não há no mundo
quem melhor trate desta matéria que o professor Jorge
de Figueiredo Dias, sempre fundado nos pressupostos
constitucionais de seu país, de todo aplicados ao nosso
entendimento. Esclarece ele “que o princípio do juiz
natural vista, entre outras finalidades estabelecer a
organização fixa dos tribunais”, mas ela “não é ainda
condição bastante para dar à administração da justiça –
hoc sensu, à jurisdição – a ordenação indispensável que
permite determinar, relativamente a um caso concreto
qual o tribunal a quem, segundo a sua espécie, deve ser
entregue e qual, dentre os tribunais da mesma espécie,
deve concretamente ser chamado a decidi-lo”. Assim,
seguindo o pensamento do professor de Coimbra, fazse necessário regulamentar o âmbito de atuação de
cada tribunal, de modo a que cada caso concreto seja da
competência de apenas um tribunal: o juiz natural.

Assim, infere-se que a garantia do juiz natural, constitucionalmente
assegurada, proporciona ao jurisdicionado o direito de ter sua causa examinada
por órgão judiciário constitucionalmente instituído, com suas competências
previamente fixadas em lei, consistindo importante fundamento do Estado
Democrático de Direito, onde o cidadão tem o direito de saber, previamente, o
órgão do judiciário que irá julgá-lo, caso pratique conduta definida como crime
no ordenamento jurídico.
Assim, o princípio do juiz natural, encerra em suas significações,
um complexo e profundo sistema de garantias em total consonância com os
postulados da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal.
393

ESTUDOS SOBRE DIREITO PENAL MODERNO

3.2 DIREITO AO SILÊNCIO E NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO
Tal garantia decorre do disposto no inciso LXIII, do art. 5º, da
Constituição Federal, garantindo ao cidadão o direito de silenciar, tanto diante
da autoridade policial, como diante da autoridade judicial. Gisele Mendes
Pereira esclarece, ainda, que o direito ao silêncio pode ser exercido em todos
os tipos de processo e procedimentos e até mesmo antes da instauração destes
(PEREIRA, 2011, p. 320).
Sob uma perspectiva exclusivamente inquisitorial, o silêncio do acusado
podia ser interpretado em seu desfavor, uma vez que a ele competia cooperar
com a investigação e a apuração do delito. Tal entendimento, arraigado no
dogma da verdade real, fundamentou cruéis investidas ao sistema de garantias.
No entanto, a nova ordem constitucional positivou a garantia ao
silêncio atacando severamente as disposições do antigo art. 186 do Código de
Processo Penal, nitidamente inquisitorial: “Antes de iniciar o interrogatório, o
juiz observará ao réu que, embora não esteja obrigado a responder às perguntas
que lhe forem formuladas, o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da
própria defesa”56. Deste modo, o direito ao silêncio deriva da interpretação do
artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.
A esse respeito, Eugênio Pacelli de Oliveira (2009, p. 32) esclarece que:
Atingindo duramente um dos grandes pilares do processo
penal antigo, qual seja, o dogma da verdade real, o direito
ao silêncio e à não autoincriminação não só permite que
o acusado ou aprisionado permaneça em silêncio durante
toda a investigação e mesmo em juízo, como impede
que ele seja compelido a produzir ou a contribuir com a
formação da prova contrária ao seu interesse.

Por fim, registre-se que a garantia destacada autoriza o acusado a
recusar-se a participar da denominada reconstituição do crime, uma vez que ele
não é obrigado a produzir prova contra si mesmo.
3.3 CONTRADITÓRIO
Em primeira análise, o contraditório consiste na garantia de participação
das partes em todos os atos do processo. No entanto, modernamente, o
BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Diário
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Rio de Janeiro, RJ, 13 out. 1941. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 12 jan. 2012.
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contraditório tem sido interpretado não apenas como simples garantia de
participação, mas, sim, como garantia de participação efetiva, em mesma
intensidade, incluída aqui a ideia de paridade de armas. Eugênio Pacelli de
Oliveira elucida (2009, p. 33):
Da elaboração tradicional que colocava o princípio do
contraditório como a garantia de participação no processo
como meio de permitir a contribuição das partes para
a formação do convencimento do juiz e, assim, para o
provimento final almejado, a doutrina moderna, sobretudo
a partir do italiano Elio Fazzalari, caminha a passos largos
no sentido de uma nova formulação do instituto, para nele
incluir, também, o princípio da par condition ou da paridade
de armas, na busca de uma efetiva igualdade processual.

Ainda que sob uma perspectiva civilista, Nelson Nery Junior (2010, p.
209) disserta, ainda, acerca do contraditório:
O princípio do contraditório, além de se constituir
fundamentadamente em manifestação do princípio do
estado de direito, tem íntima ligação com o da igualdade
das partes e o do direito de ação, pois o texto constitucional,
ao garantir aos litigantes o contraditório e a ampla defesa,
quer significar que tanto o direito de ação quanto o direito
de defesa são manifestações do princípio do contraditório.

Ante o exposto, infere-se que a garantia do contraditório, imbuída pelo
fundamento do Estado de Direito, propicia não só a mera informação de todos
os atos às partes, mas também tem o condão de garantir a efetiva participação.
Aqui, o ideal de igualdade reveste-se na paridade de armas, para que, ao
acusado, seja garantida participação processual tão efetiva quanto à acusação,
ante a regra insculpida no art. 5º, LV, da Constituição Federal.
Com isso, o princípio do contraditório é dispendioso ao processo penal,
pois se trata de requisito de validade, já que a sua não observância pode resultar
em nulidade absoluta, quando caracterizar desvantagem ao acusado. Assim,
o princípio da ampla defesa junto do contraditório são indispensáveis para o
processo penal. Isto acontece porque, “como cláusula de garantia instituída
para a proteção do cidadão diante do aparato persecutório penal, encontra-se
solidamente encastelado no interesse público da realização de um processo
justo e equitativo” (OLIVEIRA, 2015, p. 44).
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Dada a premência do contraditório para o processo penal, instituiuse a Súmula nº 707 do Supremo Tribunal Federal, que preceitua: “Constitui
nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao
recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação do
defensor dativo”.57
3.4 AMPLA DEFESA
A garantia da ampla defesa com todos os recursos e meios a ela
inerentes, prevista também no inciso LV, do art. 5º, da Constituição Federal,
assume três perspectivas. A doutrina é unânime em afirmar que a ampla defesa
se desdobra na autodefesa, na defesa técnica e na defesa efetiva.58
Sendo assim, o interrogatório é visto como meio de defesa do acusado.
A nova redação do art. 186 do Código de Processo Penal corrobora esse
entendimento. Abolindo a interpretação inquisitorial de que o silêncio poderia
ser interpretado em desfavor do acusado, a nova redação do artigo estipula
que o silêncio não importará em confissão e não poderá ser usado em prejuízo
da defesa.
Desta forma, não há dúvidas acerca da natureza do interrogatório como
meio de defesa caracterizando uma das faces da ampla defesa, a autodefesa
(OLIVEIRA, 2009, p. 35).
Em outro plano, a ampla defesa consiste na garantia de defesa técnica.
A própria existência do processo penal depende dessa garantia, uma vez que
não se pode compreender o contraditório sem a participação da defesa em pé de
igualdade com a acusação.
Decorrência disso é o direito do acusado de ser patrocinado por
advogado. Caso não tenha condições de constitui-lo, o Estado deverá patrocinálo através da Defensoria Pública, uma vez que a ele compete prestar assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art.
5º, LXXIV, CF). Onde não houver Defensoria Pública instituída, deve o juiz
nomear defensor dativo para patrocínio do acusado.
Além do mais, a verificação de tal garantia cabe ao juiz. Nesse sentido,
disserta Nucci: “No tocante à defesa técnica, constituindo o juiz o seu fiscal,
como já mencionado, deve-se operacionalizá-la no mais absoluto interesse do
réu [...]” (NUCCI, 2010, p. 265).
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 707. Constitui nulidade a falta de intimação
do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia,
não a suprindo a nomeação de defensor dativo. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/
jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2641. Acesso em: 3 mar. 2021.
58
Nesse sentido: NERY JUNIOR, 2010, p. 248-256; OLIVEIRA, 2009, p. 34-36; NUCCI, 2010,
p. 263 - 286.
57
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Ainda discorrendo sobre a defesa técnica, Nucci (2010, p. 265)
esclarece que: “estando o defensor vinculado ao polo passivo e jamais à sua
própria consciência […] tem a missão constitucional de representar o Estado
na sua obrigação de garantir a quem necessite a mais adequada defesa possível;
logo, inexiste a viabilidade para uma atuação descompromissada ou imparcial.
Considerando o exposto, contempla-se a terceira dimensão da ampla
defesa: a defesa efetiva. À defesa compete rechaçar todos os termos da acusação
de modo a buscar sempre a absolvição do acusado.
Assim, a defesa que se limita a requerer a aplicação da pena em seu
mínimo legal não é efetiva, de modo que se considera que o acusado está
indefeso, por violação à garantia da ampla defesa.
Nesse sentido, conclui Eugênio Pacelli de Oliveira (2009, p. 35):
Enquanto o contraditório exige a garantia de participação, o
princípio da ampla defesa vai além, impondo a realização
efetiva desta participação, sob pena de nulidade, se e quando
prejudicial ao acusado.Aliás, conforme teve oportunidade
de decidir a Suprema Corte, a manifestação da defesa,
patrocinada por defensor público ou dativo, quando limitada
ao pedido de condenação ao mínimo legal, é causa de
nulidade do processo, exatamente por ausência de defesa
efetiva (HC n° 82.672/RJ, Rel. Para o acórdão Min. Marco
Aurélio. Informativo STF n° 325, p. 2).

Desta forma, a garantia da ampla defesa contempla a autodefesa, a
defesa técnica e a defesa efetiva.
3.5 ESTADO DE INOCÊNCIA
Na doutrina, encontra-se menção a esta garantia na forma de princípio
de presunção de inocência. Aury Lopes Junior (2011, p. 183 - 188) disserta
acerca desta garantia como presunção de inocência, salientando que ela se trata
de um dever de tratamento por parte do estado para com o cidadão acusado.
No entanto, Eugênio Pacelli de Oliveira adota a terminologia estado ou
situação jurídica de inocência, sustentando que, além de regra de tratamento, a
garantia direciona uma regra de índole probatória, uma vez que “todos os ônus
da prova relativa à existência do fato e à sua autoria devem recair exclusivamente
sobre a acusação” (OLIVEIRA, 2009, p. 37).
Assim, por meio deste princípio há a imposição ao Poder Público de
duas regras, quais sejam: “uma regra de tratamento, segundo o qual o réu,
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em nenhum momento do iter persecutório, pode sofrer restrições pessoais
fundadas exclusivamente na possibilidade de condenação”, e a outra regra
de cunho probatório, “a estabelecer que todos os ônus da prova relativa à
existência do fato e à sua autoria devem recair exclusivamente sobre a acusação”
(OLIVEIRA, 2015, p. 48).
Já a Constituição da República dispõe que “ninguém será considerado
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, LVII,
da Constituição Federal)59. Considerando o texto constitucional, a posição de
Pacelli coaduna-se em termos de terminologia, pois a inocência é uma situação
jurídica de todo o cidadão perante o estado.
Luigi Ferrajoli ((2010, p. 505) sustenta que a inocência decorre do
princípio da jurisdição, uma vez que:
se a jurisdição é atividade necessária para obter a prova de
que um sujeito cometeu um crime, desde que tal prova não
tenha sido encontrada mediante um juízo regular, nenhum
delito pode ser considerado cometido e nenhum sujeito
pode ser reputado culpado nem submetido a pena.

E arremata: “esse princípio fundamental de civilidade representa o fruto
de uma opção garantista a favor da tutela de imunidade dos inocentes, ainda que
ao custo da impunidade de algum culpado”.
3.6 VEDAÇÃO DA REVISÃO PRO SOCIETATE
Decorrente da Convenção Americana de Direitos Humanos, incorporada
à legislação pátria por meio do Decreto nº 678/1992, que dispõe em seu art.
8º, 4: “o acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser
submetido a novo processo pelos mesmos fatos”60. Consiste numa garantia de
segurança jurídica, razão pela qual Eugênio Pacelli de Oliveira (2010, p. 505)
aduz que:
a razão de ser […] fundamenta-se na necessidade de se
preservar o cidadão sob acusação de possíveis desacertos –
BRASIL. Constituição (1988). Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF,
05 out. 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm.
Acesso em: 04 dez. 2020.
60
BRASIL. Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. Promulga a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Diário
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 09 nov. 1992. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm. Acesso em: 26 jan. 2021.
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escusáveis ou não -, encontráveis na atividade persecutória
penal, atuando o princípio, também, como garantia de
maior acuidade e zelo dos órgãos estatais no desempenho
de suas funções.

Suas implicações dispensam maiores digressões, uma vez que fogem
ao tema proposto no trabalho.
3.7 INADMISSIBILIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE
A disposição constitucional acerca desta garantia estipula que “são
inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos” (art. 5º, LVI,
CF)61. Tal garantia fecha o ciclo de garantias processuais penais, encerrando
em si uma esfera de proteção de grandes proporções. Nucci afirma que (2010,
p. 322-323):
De nada adiantaria a formação de um processo repleto de
garantias constitucionais […], para a segurança de todos,
além de formalizado por inúmeras regras garantistas se
o principal núcleo de avaliação, voltado à apuração da
verdade dos fatos, estivesse manchado pela ilicitude.

De fato, a prova consiste no tema de principal importância na
reconstrução dos fatos em juízo. Ela desempenha função preponderante para
o livre convencimento do magistrado. Considerando isto, a garantia contra as
provas obtidas por meio ilícito toca o próprio conceito de julgamento justo.
Por fim, importante salientar que o que se veda é o meio de obtenção.
Nucci assevera que “as provas constituem argumentos, verificações, exames,
razões, inspeções ou confirmações, de modo que não são ilícitas em si mesmas,
como regra” (2010, p. 323), e conclui: “Noutros termos, busca-se combater
a forma de alcançar a prova, ainda que ela possa constituir, em si mesma,
elemento idôneo e, até verdadeiro” (2010, p. 323).
CONCLUSÃO
Colhe-se, assim, as seguintes conclusões:
i. O Direito Processual Penal possui dupla função: a de instrumentalizar
BRASIL. Constituição (1988). Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF,
05 out. 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm.
Acesso em: 04 jan. 2021.
61
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o Direito Penal material e, ainda, a de servir como instrumento de defesa do
cidadão em; modificar;
ii. O fundamento de toda a construção garantista estatuída
pela Constituição Federal de 1988, indubitavelmente, é a dignidade da
pessoa humana;
iii. Os princípios constitucionais do processo penal contidos na
Constituição Federal de 1988 poderiam ser reduzidos a apenas um grande
princípio reitor: o devido processo legal, considerando que, em sua essência,
todos os outros princípios são corolários deste.
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BREVES COMENTÁRIOS AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO
BRIEF COMMENTS ON MONEY LAUNDERING CRIME
Marcos Alves da Silva1
Carlos Eduardo Rocha Mezzadri2
RESUMO
O objetivo deste trabalho é analisar o crime de lavagem de dinheiro, sua
origem, a necessidade de tipificação diante de fenômenos de terrorismo, tráfico
de entorpecentes e armas, bem como corrupção. Busca-se, além do estudo de
sua origem, a definição de seu bem jurídico tutelado, bem como o estudo do
tipo objetivo, elemento subjetivo do tipo, as fases de aperfeiçoamento do crime
e, ainda, a importância do combate e prevenção da lavagem de dinheiro, face à
nocividade que tal modalidade criminosa apresenta à sociedade como um todo.
ABSTRACT
The present work has the goal of analyse the laudering money crime, its origen,
the needing to criminalization against events like terrorism, weapons and trafic
as well corruption. This seeking goes beyond the studyng of its origin the
protected legal good, just as, the studying about the objective criminal Law,
the subjective elemente of the crime, the improving stages of crime and still,
the importance of countering and preventing the money laundering by the
enormous danger that this criminal category cause for the society at all.
INTRODUÇÃO
O crime de lavagem de dinheiro, ou branqueamento de capitais, como
também é conhecido, é recente na história jurídica nacional. Introduzido há
pouco mais de 20 anos no direito brasileiro, sofreu no ano de 2012 atualização
Doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ (2012). Mestre
em Direito pela Universidade Federal do Paraná - UFPR (2001). Graduado em Direito pela
Universidade Federal do Paraná (1995). Advogado. Professor da Escola da Magistratura do Paraná
EMAP. Professor da Fundação Ministério Público do Estado do Paraná FEMPAR. Professor
Permanente do Programa de Mestrado em Direito Empresarial e Cidadania do UNICURITIBA.
Realiza estágio Pós-Doutoral na Universidade Nova de Lisboa (2016/2017). ² Aluno especial do
Mestrado em Direito Empresarial e Cidadania do Centro Universitário Curitiba.
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Doutorado do Centro Universitário Curitiba. Procurador Geral do Município de Palmeira.
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legislativa que extinguiu o rol taxativo de crimes antecedentes, ampliando
sobremaneira as possibilidades de configuração da infração penal.
De importância ímpar para o combate da criminalidade organizada, a
figura da lavagem de dinheiro deve ser esmiuçada para seu correto entendimento
e alcance, podendo então atingir seus objetivos de enfrentamento ao tráfico de
entorpecentes, terrorismo, corrupção e tantas outras modalidades criminosas.
Para tanto, com o presente artigo, busca-se analisar o bem jurídico
protegido pelo tipo penal, bem como o tipo objetivo que a reforma legislativa
de 2012 trouxe significativa ampliação do alcance punitivo, além de se analisar
o tipo objetivo e o elemento subjetivo do tipo.
Faz-se também rápida análise do caráter transnacional do crime de
branqueamento de capitais, haja vista a pluralidade de transações tendentes a
dissimular a origem ilícita dos bens ou valores que, normalmente, se verificam
em diversos países.
Estuda-se ainda a construção doutrinária segundo a qual o delito de
lavagem de dinheiro é composto de três fases, quais sejam, a ocultação ou
dissimulação, a de mascaramento e a de integração.
Ao final, trata-se da importância da prevenção e combate à lavagem de
dinheiro, sua nocividade à sociedade como um todo, por ser crime que fomenta
uma diversidade de outras condutas criminosas, como por exemplo a corrupção.
Rapidamente, são abordados alguns instrumentos estatais que visam o
combate ao crime de branqueamento de capitais, como por exemplo a ENCCLA,
estratégia que congrega diversos braços do Estado, e que desde 2003 articula
esforços no combate à esta modalidade criminosa.
1 CONCEITO E HISTÓRICO
O fenômeno criminoso de lavagem de dinheiro, também conhecido
como branqueamento de capitais, é figura antiga que remonta ao início do século
XX, contudo, a tipificação legal é bastante recente, remontando às décadas de
80 e 90 do século XX.
O termo “lavagem de dinheiro” remete à ideia de que o dinheiro
auferido ilicitamente é, por assim dizer, sujo, necessitando ser “lavado” para se
tornar limpo. Segundo a Procuradora da República, Carla Veríssimo de Carli,
a expressão teria sido usada como resultado do uso, por grupos mafiosos, de
lavanderias de roupa, para dar aparência legal ao dinheiro obtido por meios
ilegais, vejamos o que Luiz Felipe Mallmann de Magallhães conta sobre a
origem do termo:
“Uma origem lendária leva a AL Capone, que teria
comprado em 1928, em Chicago, uma cadeia de lavanderias
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que era usada como fachada, onde teria lhe permitido fazer
depósitos bancários de notas de baixo valor nominal,
habituais nas vendas de lavanderia, mas resultantes do
comércio de bebidas alcoólicas interdito pela Lei Seca
e de outras atividades criminosas como a exploração da
prostituição, do jogo e a extorsão.”3

Michele Sindona, conhecido banqueiro italiano condenado por diversos
crimes e ligado à máfia siciliana, definiu a lavagem de dinheiro da seguinte
forma: “Laundering money is to switch the black money, or dirty money...
[to] clean Money”4, ou seja, “lavar dinheiro é trocar o dinheiro sujo, pelo
dinheiro limpo”.
Como dito, embora o fenômeno seja antigo, somente nas últimas
décadas do século XX é que se observa a tipificação, sendo que, em 1978, na
Itália, surge a primeira legislação sobre o tema, através do Decreto-Lei nº 59
de 21 de março de 1978, sendo posteriormente convertido na lei nº 191, de 18
de maio de 1978, vindo a criminalizar a substituição de dinheiro advindo de
determinados ilícitos por dinheiro que tenha aspecto de legalidade, vejamos:
opo l’art. 648 del codice penale e’ aggiunto il seguente:
“Art. 648-bis - (Sostituzione di denaro o valori provenienti
da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di
persona a scopo di estorsione).
- Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie
fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti
dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di
sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro
o altri valori, al fine di procurare a se’ o ad altri un profitto
o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il
profitto del reato, e’ punito con la reclusione da quattro a
dieci anni e con la multa da lire un milione a venti milioni.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo precedente”.

Seguiu-se a legislação Americana, de 1987, a francesa, de 1987 e,
finalmente, a brasileira, em 1998, através da lei nº 9.613/1998 que posteriormente
foi alterada pela lei 12.683/12.
MAGALHÃES. Luiz Felipe Mallmann de. O crime de “Lavagem de Dinheiro”. Disponível em: https://
www.luizfelipemagalhaes.com.br/artigo/42/crime-de-lavagem-de-dinheiro. Acesso em: 15 jan 2020.
4
Relatório “The Cash Conection: Organizes Crime, Financial Institutions, and Money
Laudering” da President’s Comission on Organized Crime de 1985, in: https://www.ncjrs.gov/
pdffiles1/Digitization/166517NCJRS.pdf. Acesso em: 10 mar. 2021.
3
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A legislação brasileira atual tipifica a ocultação ou dissimulação da
origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos
ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, vejamos5:
“Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem,
localização, disposição, movimentação ou propriedade
de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou
indiretamente, de infração penal.
§ 1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular
a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de
infração penal:
I
- os converte em ativos lícitos;
II
- os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe
em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou
transfere;
III
- importa ou exporta bens com valores não
correspondentes aos verdadeiros § 2o Incorre, ainda, na
mesma pena quem:
I
- utiliza, na atividade econômica ou financeira,
bens, direitos ou valores provenientes de infração penal;
II
- participa de grupo, associação ou escritório tendo
conhecimento de que sua atividade principal ou secundária
é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei.
§ 3º A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do
art. 14 do Código Penal.
§ 4o A pena será aumentada de um a dois terços, se os
crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma
reiterada ou por intermédio de organização criminosa.
§ 5o A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser
cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultandose ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer
tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou
partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades,
prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das
infrações penais, à identificação dos autores, coautores e
partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores
objeto do crime.

O que é importante ter em mente, é que a ideia principal na criminalização
do fenômeno de branqueamento de capitais não é apenas a criação de mais um
5

O texto reproduzido já traz as mudanças da Lei12.682/2012.
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tipo penal, consistindo em novo esforço de combate à criminalidade. Como
destacado pelo Professor Sérgio Fernando Moro: “O que é essencial é privar
o criminoso dos ganhos decorrentes de sua atividade, ou seja, confiscar o
produto do crime. É a consagração do velho adágio de que o “crime não deve
compensar” 6. Ou seja, conclui-se que para prevenção da criminalidade, além de
punir o agente com penas privativas de liberdade, há que se alijar o criminoso
do produto do crime, não podendo usufruir daquilo que ilegalmente angariou,
de sorte que, se não puder gozar daquilo que foi ilegalmente conseguido, não
valerá a pena cometer o crime.
2 BEM JURÍDICO TUTELADO
Ainda que brevemente e sem descer à minúcia, importante tecer alguns
comentários acerca do bem jurídico tutelado pela figura típica da lavagem
de dinheiro.
O bem jurídico é o ponto fixo de todos os tipos penais, elemento da
estrutura de qualquer tipo penal. Mais que isso, a lesão ou ameaça de lesão ao
bem jurídico é pressuposto da punibilidade, de tal sorte que é imprescindível a
definição do bem jurídico tutelado.
Até hoje persiste discussão acerca de qual seria o bem jurídico tutelado
pelo crime de lavagem de capitais, não existindo ainda consenso.
Neste diapasão, emergem três principais teorias sobre o bem jurídico
tutelado, as quais se passa a abordar a seguir. A primeira sustenta que o
bem jurídico protegido seria o mesmo protegido pela figura típica do crime
antecedente. A segunda define como objeto de proteção do crime de lavagem
a administração da justiça e, por fim, uma terceira teoria defende que a ordem
econômica seria o bem jurídico tutelado.
A primeira corrente defende que o bem jurídico tutelado no crime
antecedente é também objeto tutelado no crime de lavagem de dinheiro.
Preteritamente, a tipificação do crime de branqueamento de capitais nasceu
da necessidade de se enfrentar o tráfico de entorpecentes e, evidentemente, a
dissimulação dos valores obtidos com tal modalidade criminosa. Como o crime
de tráfico de entorpecentes tem por bem jurídico tutelado a saúde pública, seria
também este o bem jurídico defendido pela figura da lavagem de dinheiro.
Cabe aqui uma observação: O antigo art. 1º da Lei 9.613/1998, primeira
codificação da lavagem de dinheiro em nosso país, previa um rol taxativo de
crimes antecedentes, dentre os quais o tráfico de entorpecentes supra mencionado.
Previa também a extorsão mediante sequestro, o qual possui como bem jurídico
tutelado a liberdade individual. Sob tal aspecto, se o crime antecedente fosse
6

MORO, Sérgio Fernando. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. Editora Saraiva, 2010.
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a extorsão mediante sequestro, o bem jurídico tutelado passaria então a ser a
liberdade individual.
Ou seja, por tal teoria, o crime de lavagem de dinheiro não teria um bem
jurídico próprio, mas dependeria do crime antecedente.
Para Vicente Greco Filho, a lavagem de dinheiro é praticada para
ocultar e assegurar o proveito dos crimes antecedentes e, pela lei 9.613/1998
estabelecer vinculação processual de competência para o julgamento do crime de
branqueamento, é indicativo de que a lavagem de dinheiro acompanha o crime
antecedente, não apenas no plano da competência, mas também no plano do
direito material e tutela de bens jurídicos, vejamos: “(...) o crime de lavagem

acompanha o crime antecedente, não apenas no plano da competência, mas
também no plano do direito material e tutela de bens jurídicos”7
Há vários argumentos que se colocam contrários à essa primeira tese,
como por exemplo a independência entre o crime antecedente e o crime de
lavagem, consagrada pelo artigo 2º da lei 12.683/2012, o qual dispõe o seguinte:
“Art. 2º O processo e julgamento dos crimes previstos
nesta Lei:
(...)
II - independem do processo e julgamento das infrações
penais antecedentes, ainda que praticados em outro país,
cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta
Lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento.”

Salvo melhor juízo, a dependência do bem jurídico tutelado pelo
crime antecedente, defendida pela primeira corrente, está de dissonância com
o artigo 2º a lei 12.683/2012, vez que prevê a independência de um delito em
relação ao outro.
Há que se considerar também que a legislação brasileira, que
criminaliza o branqueamento de capitais, prevê uma pena única para o delito,
independentemente de qual seja o crime anterior, ou seja, a pena será a
mesma, para a lavagem decorrente de tráfico de drogas, corrupção, extorsão
mediante sequestro.
Uma segunda teoria defende que o bem jurídico tutelado é a administração
da justiça. Segundo os defensores desta corrente, o crime de lavagem de dinheiro
apagaria os rastros deixados pelo delito anterior, prejudicando, desta forma, a
persecução criminal e, por consequência o funcionamento da justiça.
GRECO FILHO, Vicente. Tipicidade, bem jurídico e lavagem de valores. In: Costa, José de
Faria; Silva, Marco Antonio Marques da (Coords.). Direito penal especial, processo penal e
direitos fundamentais: visão luso-brasileira. São Paulo: Quartier Latin, 2006. P.162-163
7
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Segundo lecionam Bottini e Badaró:
“(...) a administração da Justiça como bem jurídico
tutelado pela lavagem de dinheiro trás característica
de favorecimento (arts. 348 e 349 do CP), pois o
comportamento afeta a capacidade da justiça de exercer
suas funções de investigação, processamento, julgamento
e recuperação do produto do delito. A lavagem aqui coloca
em risco a operacionalidade e a credibilidade do sistema de
Justiça, por utilizar complexas transações a fim de afastar
o produto de sua origem ilícita e com isso obstruir seu
rastreamento pelas autoridades públicas.”8

Em contraposição à ideia de que a administração da justiça seja o
objeto de proteção da lavagem, argumenta-se, principalmente, que não há
dolo específico de afetar o regular funcionamento da justiça. De fato, nos
parece que o criminoso, ao dissimular a origem ilícita do capital, não pretende
especificamente dificultar a administração da justiça, mas sim proteger o
dinheiro que ilegalmente obteve. Tal entendimento aproximaria o crime de
lavagem de dinheiro do crime de favorecimento real, esculpido pelo artigo 349
do código penal brasileiro, configurando verdadeira “superproteção” do bem
jurídico do crime antecedente.
Finalmente há uma terceira teoria que defende que o objeto de proteção
da lavagem de capitais é a ordem econômico-financeira, posto que, o dinheiro
ilícito que é recolocado na economia, causa instabilidade por ferir a livre
iniciativa, o sistema de concorrência e as relações de consumo.
Dentre os defensores da tese, temos Luiz Flávio Gomes, Raúl Cervini e
Wilian Terra, que afirmam:
“com a criação de tipos penais especiais direcionados
a combater os procedimentos de lavagem de capitais,
busca-se fundamentalmente proteger a normalidade do
tráfego jurídico no mundo da economia” e mais adiante
finalizam dizendo que o crime de lavagem de dinheiro
“atinge interesses metapessoais ou transindividuais, e por
esse motivo o bem juridicamente protegido não poderia ser
outro senão a própria ordem socioeconômica”9.
BOTTINI, Pierpaolo Cruz; BADARÓ, Gustavo Henrique. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e
processuais penais: comentários à Lei 9.613/98, com alterações da Lei 12.683/2012. São Paulo: RT, 2012.
9
CERVINI, Raúl; OLIVEIRA, William Terra de; GOMES, Luiz Flávio. Lei de lavagem de capitais:
8
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Importante mencionar também o entendimento de Carla Veríssimo de
Carli, para quem a lavagem de dinheiro apresenta quatro implicações, vejamos:
a) distorções econômicas: pois a lavagem de dinheiro
pode resultar em um grande abalo ou até mesmo na
perda do controle da econômica pelo Estado, pois quem
pratica o crime de Lavagem disponibiliza produtos
muitas vezes com preços inferiores aos de mercado; b)
risco à integridade e à reputação do sistema financeiro:
problemas de liquidez aos bancos podem ocorrer quando
grandes somas de dinheiro lavado chegam às instituições
financeiras ou delas rapidamente desaparecem. Além disso,
a lavagem de dinheiro pode ‘manchar’ a reputação e a
confiabilidade de uma instituição financeira; c) diminuição
dos recursos governamentais: A lavagem de dinheiro
dificulta a arrecadação dos impostos e diminui a receita
tributária porque as transações a ela relacionadas ocorrem
na economia informal; d) repercussões socioeconômicas:
possibilita o crescimento das atividades criminais, o
que traz maiores problemas sociais e aumenta os custos
implícitos e explícitos do sistema penal como um todo.”10

A corrente que defende a ordem econômica como bem jurídico tutelado
pelo crime de lavagem de dinheiro é a predominante na doutrina pátria, podendose argumentar ainda que, por mais que se possa identificar outros interesses
na norma, seu objetivo principal é a proteção da normalidade da ordem social
e econômica.
De fato, a tese segundo a qual o bem jurídico atacado pelo crime de
branqueamento de capitais seria a ordem econômica nos parece a mais robusta,
posto que, mesmo que se possa enxergar outros bens jurídicos penais alcançados
pelo tipo, é inegável que a ordem econômico financeira é o principal deles. Tal
conclusão é possível até mesmo pela leitura da exposição de motivos da lei
9.613/1998, que em seu item 33, prevê o seguinte:
33. Inclui-se nessas considerações a defesa de uma
economia saudável, pelo que os referidos delitos integram,
como antecedentes do novo tipo penal, os crimes contra o
comentários à Lei 9.613/98. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 321
10
DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de dinheiro: ideologia da criminalização e análise do
discurso. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2012.
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Sistema Financeiro Nacional (Lei no 7.492, de 16 de junho
de 1986).11

Como se vê, a mens legis, inegavelmente, é a “defesa de uma economia
saudável, isso quando ainda se previa um rol taxativo para os crimes antecedentes,
não restando outra conclusão diversa, segundo a qual o bem jurídico penal
tutelado pelo crime de lavagem de dinheiro é a ordem econômica.
3 CARACTERÍSTICA TRANSNACIONAL
O crime de branqueamento de capitais pode ser enquadrado como
um “crime de colarinho branco”, ou seja, é modalidade criminosa sofisticada,
envolvendo complexo planejamento que, por vezes, extrapola os limites
territoriais nacionais.
Muito embora o crime de lavagem possa se configurar nos limites
territoriais nacionais, pode assumir contornos internacionais. Hipoteticamente,
o crime, ou crimes, antecedentes podem ser praticados em um país e o
produto destes delitos enviado para outros países, tudo com o intuito de
dificultar a persecução criminal e, obviamente, ocultar os valores oriundos da
atividade criminosa.
Conforme observa o Ministro Sérgio Fernando Moro, na já mencionada
obra “Crime de Lavagem de Dinheiro”, na hipótese de não existir criminalização
do branqueamento de capitais no país de destino do dinheiro produto de crime
antecedente, praticado no país de origem, no qual a lavagem é tipificada, o
país de destino não pode tomar providências sem que seja efetivado pedido de
colaboração do país de origem, por não possuir jurisdição.
De outra forma, caso a conduta da lavagem já seja criminalizada no
país de destino dos recursos maculados, pode-se iniciar a persecução criminal,
posto que, muito embora continue a não ter jurisdição sobre o crime de origem,
goza de jurisdição autônoma em relação ao crime de lavagem.
Haja vista ser corriqueira a transferência internacional de recursos
obtidos ilegalmente, com o fito de se dificultar o rastreamento, há a imperiosa
necessidade de se promover a cooperação internacional para investigação de tal
modalidade criminosa, daí então o caráter transnacional da figura em estudo.
Neste sentido, podemos citar a recomendação nº 1 do Grupo de Ação
Financeira (GAFI/FATF)12, que determina que países deveriam “aplicar o crime
Item 33 da exposição de motivos da lei 9.613/1998. In:
file:///C:/Users/User/Downloads/Exposicao%20de%20Motivos%20Lei%209613%20(1).pdf
12
O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo
(GAFI/FATF) é uma organização intergovernamental cujo propósito é desenvolver e promover políticas
11
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de branqueamento de capitais a todos os crimes graves, por forma a abranger
o conjunto mais alargado de infracções subjacentes.” Entretanto, permite
também que os crimes antecedentes possam ser definidos por referência apenas
a crimes graves.
4 TIPO OBJETIVO, ELEMENTO SUBJETIVO E FASES DO CRIME DE LAVAGEM
DE CAPITAIS
4.1 TIPO OBJETIVO
Como já dito anteriormente, o crime de lavagem de dinheiro foi
introduzido no direito brasileiro através da lei nº 9.613/1998, a qual previa um rol
taxativo de delitos antecedentes, sendo que, com a atualização legislativa de 2012,
introduzida pela lei 12.683 daquele ano, a qual passou a regular que, a lavagem de
dinheiro se caracterizaria com a ocultação ou dissimulação da natureza, origem,
localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou
valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
Desta sorte, seguindo a tendência internacional, ampliou-se a
abrangência do tipo penal, abandonando o rol taxativo da legislação de 1998,
dando lugar ao termo “infração penal”.
Segundo esta nova redação, até mesmo contravenções penais podem
ser tidas como delito antecedente do crime de lavagem de capitais. Por tal
raciocínio, o dinheiro obtido, por exemplo, como resultado do chamado “jogo
do bicho”, que é uma contravenção penal, se ocultada ou dissimulada sua
natureza ou origem, configuraria a figura da lavagem de dinheiro.
Da análise do tipo, percebe-se a existência de dois núcleos, ou seja,
“ocultar” e “dissimular”. Ocultar significa esconder, encobrir e dissimular, por
sua vez, significa disfarçar, fingir, ou seja, os dois núcleos do tipo são os verbos
ocultar e dissimular.
4.2 ELEMENTO SUBJETIVO
No que tange elemento subjetivo do tipo, o crime somente pode ser
punido se demonstrado o dolo. Há que ser demonstrada a vontade livre e
consciente de ocultar ou dissimular bens, direitos ou valores, cuja origem seja
uma infração penal. Por evidente, não se pune a conduta culposa, uma vez que
há que se demonstrar a vontade específica do agente de ocultar ou dissimular o
resultado do crime antecedente,
Podemos concluir também que se trata de dolo genérico, uma vez que
o tipo não requer a presença de elemento subjetivo especial.
nacionais e internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
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Vejamos o seguinte julgado do STJ sobre o tema:
PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO.
TIPICIDADE. PENA. DOSIMETRIA.
ILEGALIDADE
DETECTADA.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
1
- O crime de lavagem de dinheiro tipifica-se desde
que o agente saiba que o montante pecuniário auferido,
por meio de dissimulação, é produto de crime antecedente.
Não se exige que tenha o agente sido condenado,
especificamente, pelo ilícito penal que antecede a
reciclagem dos valores.
2
- Elemento subjetivo (dolo) constatado nas
instâncias ordinárias com base em profunda e ampla
dilação probatória que, por óbvio, não se submete ao crivo
mandamental e restrito da impetração. (grifo nosso).
3
- Em habeas corpus somente há possibilidade de
se imiscuir na dosimetria quando demonstrada flagrante
ilegalidade, como ocorre na espécie, dado que foi a
culpabilidade, na primeira fase, e a continuidade delitiva,
na terceira, sopesadas com afirmações vagas e genéricas,
desprovidas de fundamentação e, quiçá, concreta.
4
- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida
de ofício apenas para reduzir a pena a 3 anos e 6 meses
de reclusão, no regime inicial aberto e substituí-la
por duas restritivas de direitos (prestação pecuniária e
serviço comunitário) a serem especificadas pelo Juízo das
execuções penais.
(HC 309.949/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015)

4.3 AS TRÊS FASES DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO
Para atingir o objetivo de dissimulação dos recursos ou bens obtidos
ilicitamente, o sujeito ativo do crime de lavagem percorre três fases, que são
descritas por BOTTINI E BADARÓ13, como sendo:
BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos
penais e processuais penais: comentários à Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 12.683/2012.
São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2016. p. 81.
13
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1ª fase: etapa de ocultação: Neste momento inicial o criminoso busca o
distanciar o bem ou valor da origem ilícita, por exemplo, através da fragmentação
em quantias menores que não chamem a atenção das autoridades14. Ouso citar
como exemplo desta primeira fase do crime de lavagem de capitais, caso que se
tornou célebre na jurisprudência brasileira, por ter condenado um ex-presidente
da República como incurso no tipo penal da lavagem de dinheiro. Trata-se da ação
penal nº 5046512-94.2016.4.04.7000/PR, que tramitou pela 13ª Vara Criminal
Federal de Curitiba. Em referida ação discutia-se a ocultação de bem supostamente
recebido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (um apartamento triplex),
como vantagem indevida resultado de um antecedente crime de corrupção
passiva. A defesa alegou, em relação a este fato específico, que o apartamento
triplex nunca foi do ex-Presidente, que dele nunca teve a propriedade ou a posse.
Contudo, concluiu o Juízo que para configuração da lavagem de
dinheiro não haveria a necessidade de transferência formal da propriedade do
imóvel. Asseverou o então Juiz Sérgio Moro que:
307. Afinal, nem a configuração do crime de corrupção,
que se satisfaz com a solicitação ou a aceitação da vantagem
indevida pelo agente público, nem a caracterização
do crime de lavagem, que pressupõe estratagemas de
ocultação e dissimulação, exigiriam para sua consumação
a transferência formal da propriedade do Grupo OAS para
o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
308. Não se está, enfim, discutindo questões de Direito
Civil, ou seja, a titularidade formal do imóvel, mas questão
criminal, a caracterização ou não de crimes de corrupção e
lavagem. Não se deve nunca esquecer que é de corrupção
e lavagem de dinheiro do que se trata.15

Referida decisão foi confirmada pela Corte Federal da 4ª Região, em
julgamento da apelação. Vejamos o trecho que cuida da ocultação do patrimônio:
30.
O tipo penal da lavagem de dinheiro abarca o
propósito de ocultar ou dissimular a localização, disposição,
O artigo 6º, § 2, I, da CIRCULAR Nº 3.461 do Banco Central do Brasil, que consolida as regras
sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas
com os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, define o valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais) para identificação das operações que, realizadas com uma mesma pessoa,
conglomerado financeiro ou grupo, em um mesmo mês calendário, superem, por instituição ou
entidade, em seu conjunto, tal valor
15
Trecho da sentença prolatada pelo então Juiz Federal Sérgio Fernando Moro, nos autos de ação
penal sob nº 5046512-94.2016.4.04.7000/PR, que tramitou pela 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba.
14
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movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores.
A ausência de título translativo do imóvel é compatível
com a prática do delito, revelando a intenção de ocultar ou
dissimular a titularidade ou a origem do bem.
31.
Preservada a condenação por crime único de
lavagem de dinheiro. As práticas narradas (aquisição,
reforma e decoração do imóvel), embora pareçam
distintas, inserem-se no mesmo contexto de ocultação e
dissimulação.16

Como visto, o caso retratado é emblemático em se reconhecer o crime
de lavagem de dinheiro pela ocultação e dissimulação de valores ou bens,
constituindo perfeito exemplo da primeira fase do branqueamento de capitais,
ou seja, a ocultação do bem que de fato foi recebido como vantagem indevida.
2ª fase: etapa de mascaramento ou dissimulação do capital, na qual,
o criminoso se vale de transações financeiras diversas, para afastar os valores
de sua origem, geralmente transações bancárias e imobiliárias, em países
distintos17, tudo com o intuito de dificultar o rastreamento dos valores. Pode-se
citar como exemplo o envio de dinheiro, já convertido em moeda estrangeira
para o exterior, em contas de terceiro, cheques de viagem ao portador, etc.
3ª fase: Finalmente, os autores citam a última fase, ou fase de integração,
ato final da lavagem com reintrodução do dinheiro na economia formal, revestido
com aparência de licitude, ou seja, são simulações de negócios lícitos, como
operações de importação ou exportação, com preços super ou subfaturados,
compra de imóveis com valores fora do preço de real de mercado.
Insta salientar, contudo, que para consumação do tipo penal em análise
basta a configuração da primeira fase, ou seja, é suficiente que se demonstre a
ocultação dos valores ou bens para que se realize o núcleo do tipo (ocultação
ou dissimulação).
Ou seja, é de se concluir que a consumação se dá no momento em que o
agente pratica uma ação que envolva “ocultar” ou “dissimular” a natureza, origem,
localização, disposição, movimentação ou propriedade do bem, direito ou valor.
5 A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO
Não somente a criminalidade violenta, como por exemplo o tráfico de
drogas e armas se vale da lavagem de dinheiro para dar aparência de licitude
aos bens e valores indevidamente angariados, mas também os criminosos
Trecho do acórdão da apelação criminal nº 5046512-94.2016.4.04.7000/PR – TRF-4. Relator:
João Pedro Gebran Neto.
17
Caráter transnacional do crime de lavagem de dinheiro, abordado no item 4 do presente artigo.
16
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de colarinho branco buscam legitimar o produto de seus crimes, sejam estes
crimes tributários ou de corrupção ativa ou passiva.
No dizer da já citada Procuradora Regional da República da 4ª
Região, Carla Veríssimo de Carli, que integra o grupo de trabalho a respeito da
Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de dinheiro – Encla,
“então um dos grandes danos da lavagem é reforçar a impunidade dos crimes
que foram cometidos anteriormente”18.
De fato, permitir que o criminoso usufrua do produto do crime gera
enorme sentimento de impunidade e, em última análise, descrédito do sistema de
justiça. Neste sentido, Ricardo Saad, diretor do Departamento de Recuperação
de Ativos do Ministério da Justiça afirma que:
“o crime de lavagem de dinheiro é extremamente nocivo
à sociedade porque o criminoso que quer lavar dinheiro
não está preocupado com o lucro ou qualquer coisa assim
então ele aplica recursos em algumas atividades ilegais
sem objetivo de lucro, como ele não tem objetivo de lucro
ele pode aplicar preço de mercado melhor para poder
circular o dinheiro porque ele não quer ter o lucro, ele quer
simplesmente fazer circular o dinheiro”.19

Ou seja, combater o crime de branqueamento de capitais importa não
somente combater o tráfico de drogas e de armas, mas também consiste no
enfrentamento da criminalidade de colarinho branco, à corrupção de modo geral.
Exatamente por isso que se deve implementar ações que visem o
aperfeiçoamento do combate à lavagem de dinheiro, posto que, com isso,
combater-se-ia uma série de delitos que sangram a economia nacional.
Neste contexto, imperioso citar os esforços da Estratégia Nacional de
Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA.
Segundo descrito na web page da ENCCLA, “A Estratégia Nacional de
Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), criada em 2003,
é a principal rede de articulação para o arranjo e discussões em conjunto com
uma diversidade de órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
das esferas federal e estadual e, em alguns casos, municipal, bem como do
Ministério Público de diferentes esferas, e para a formulação de políticas
públicas voltadas ao combate àqueles crimes.20
O crime de lavagem de dinheiro e os danos causados à sociedade. In: http://www.fetecpr.org.
br/ocrime-de-lavagem-de-dinheiro-e-os-danos-causados-a-sociedade/. Acesso em: 01 dez. 2020.
19
Idem.
20
Disponível em: http://enccla.camara.leg.br/quem-somos . Acesso em: 01 dez. 2020.
18
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Como se vê, a ENCCLA nasceu com a missão de articular a atuação dos
mais diversos órgãos públicos que atuam no combate a corrupção e a lavagem de
dinheiro, figuras típicas intimamente ligadas e, sob a coordenação da Secretaria
Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça, órgãos do Poder Executivo,
Legislativo, Judiciário e também do Ministério Público, são traçadas metas
anuais para aperfeiçoamento do combate à corrupção e lavagem de capitais21.
Dentre os muitos órgãos governamentais que atuam no combate e
prevenção ao delito de lavagem, podemos citar principalmente o Banco Central,
cujo papel é regulamentar, monitorar e fiscalizar o Sistema Financeiro Nacional,
exigindo que instituições financeiras bancárias implementem procedimentos e
controles de prevenção à lavagem de dinheiro, devendo comunicar indícios de
crimes ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF (atualmente
Unidade de Inteligência Financeira).
O antigo COAF e que atualmente possui a denominação de Unidade de
Inteligência Financeira que, segundo a MP 893/2019, é responsável por produzir
e gerir informações de inteligência financeira para a prevenção e o combate
à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento
da proliferação de armas de destruição em massa e promover a interlocução
institucional com órgãos e entidades nacionais, estrangeiros e internacionais
que tenham conexão com a matéria.
Internacionalmente podemos citar o Grupo de Ação Financeira – GAFI/
FAFT, entidade criada em 1989, numa iniciativa dos países componentes do G-7,
que promove políticas internacionais para combater a lavagem de dinheiro, o
financiamento do terrorismo e outras ameaças à integridade do Sistema Financeiro
Nacional. Atualmente o Gafi possui cerca de 35 países membros diretos, além de
mais de 150 países membros dos diversos Organismos regionais vinculados ao
GAFI, como é o caso do Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT).22
Como visto, diversos são os órgãos nacionais e internacionais que
buscam o enfrentamento da lavagem de dinheiro, tamanha a nocividade da
prática para a ordem financeira e motor de crimes mais graves como tráfico
internacional de drogas, armas e terrorismo
CONCLUSÃO
Como visto ao longo do artigo, o crime de lavagem de dinheiro é
comportamento antigo, verificado desde o início do século XX, nascido com o
intuito de legitimar o produto de crimes da máfia.
Disponível em: https://www.cnj.jus.br/cnj-propoe-elaborar-metodologia-para-coletar-dados-sobrecorrupcao-e-lavagemde-dinheiro/. Acesso em: 26 jul. 2021.
22
Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/lavagemdinheiro. Acesso em: 26 jul. 2021.
21
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Muito embora fenômeno antigo, apenas entre o fim da década de 70
e início da década de 80 é que o branqueamento de valores passou a receber
atenção legislativa, vindo a ser criminalizado em diversos países. No Brasil,
apenas no fim da década de 90 é que se editou a lei 9.613/1998, que finalmente
criminalizou a ocultação ou dissimulação de bens ou valores oriundos direta ou
indiretamente de infração penal.
Legislação nascida não apenas da necessidade de enfrentamento da
figura de lavagem, mas também como obrigação internacional assumida pelo
Brasil mediante diversos tratados, a lavagem de dinheiro é ainda controversa em
muitos pontos, resultado certamente de sua recente introdução no direito pátrio.
Mais recente ainda é a grande exposição do termo na mídia, resultado,
sem dúvida, dos diversos escândalos de corrupção que assombraram o país e
acabaram por tornar o crime de lavagem de capitais voz corrente.
Embora ainda jovem, a figura em estudo levou à prisão não apenas
a cúpula das maiores construtoras do país, mas também um ex-presidente da
República, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e diversos outros
políticos de alto escalão.
Se olharmos apenas os resultados apresentados pela conhecida
operação “lava-jato”, segundo apontamentos recentes, os 5 anos de investigações,
completados em março de 2019, culminaram em 242 condenações contra 155
pessoas, em 50 processos sentenciados por lavagem de dinheiro, corrupção ativa
e passiva, fraude à licitação, organização criminosa, evasão de divisas, lavagem
de dinheiro, tráfico internacional de drogas, crime contra a ordem econômica,
embaraço à investigação de organização criminosa e falsidade ideológica.
As cifras são impressionantes, chocam pela magnitude dos valores
desviados. Segundo dados da Agencia Brasil23, no período da operação, R$ 2,5
bilhões de reais foram devolvidos à Petrobras, a principal vítima dos desvios,
conforme determinação da Justiça – o que corresponde a uma média de R$ 1,37
milhão por dia devolvido aos cofres públicos desde 2014. Segundo consta da
webpage, restam ainda 11,5 bilhões a serem devolvidos para o erário, inclusive
à petrolífera, conforme acordos já celebrados com a Justiça Federal.
A Agência Brasil informa, por fim, que no total dos 13 acordos de
leniência com empresas implicadas no esquema de corrupção, está previsto
ainda o ressarcimento de R$ 13 bilhões de reais. O Ministério Público Federal
espera ainda de que o valor total apurado chegue a R$ 40 bilhões de reais.
Como dito, os dados são estarrecedores!
A mensagem das forças estatais é clara, a população não suporta mais
os absurdos índices de criminalidade, seja ela violenta ou de colarinho branco
Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2019-03/lava-jato-completacinco-anos-com-155pessoas-condenadas. Acesso em: 26 jul. 2021.
23
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e, corruptos contumazes, habituados à histórica impunidade, se veem acuados
diante dos esforços e avanços no combate à corrupção e lavagem de dinheiro.
Desta sorte, conclui-se que o aperfeiçoamento do instituto da lavagem
de dinheiro, o combate e a prevenção desta modalidade criminosa é essencial
para o aperfeiçoamento da sociedade.
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COMPLIANCE TRABALHISTA: INSTRUMENTO DE VALORIZAÇÃO
EMPRESARIAL E DE CONCORRÊNCIA LEAL
Márcia Assumpção Lima Momm 1
Viviane Coêlho de Séllos-Knoerr 2
José Alberto Monteiro Martins3
RESUMO
A pesquisa tem como escopo analisar a importância do compliance trabalhista
como instrumento de valorização empresarial e de concorrência leal entre
empresas. Neste trabalho são tratados os aspectos da ética empresarial, da
governança corporativa e do compliance, voltado para a área trabalhista, a
fim de mitigar os efeitos do capital versus trabalho, minimizando atuações
administrativas e demandas judiciais. O artigo visa demonstrar que o programa
de conformidade no âmbito trabalhista é um caminho para assegurar a função
social da empresa e os negócios no futuro, além de contribuir para mudança da
sociedade e do país.
PALAVRAS CHAVE: Compliance trabalhista; Ética empresarial; Governança
corporativa; Função social da empresa.
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ABSTRACT
The research aims to analyze the importance of labor compliance as an
instrument for business valuation and fair competition between companies.
This work deals with aspects of business ethics, corporate governance and
compliance, focused on the labor area, in order to mitigate the effects of capital
versus work, minimizing administrative actions and legal demands. The article
aims to demonstrate that the labor compliance program is a way to ensure the
company’s social function and business in the future, in addition to contributing
to change in society and the country.
KEY WORDS: Labor compliance; Business ethics; Corporate governance;
Company social function.
INTRODUÇÃO
O compliance trabalhista, escorado nas boas práticas de governança e
na ética nos negócios, é fundamental para enfrentamento dos desafios impostos
aos empresários no dia a dia e em períodos de crises, sejam econômicas, políticas,
éticas, ou sanitárias, causada por uma pandemia, que requer adaptações para
manutenção das empresas e dos empregos.
A atividade empresarial, figura central da livre iniciativa,
incontestavelmente importante para o desenvolvimento econômico da
sociedade e do país, deve estar pautada nos princípios constitucionais da livre
iniciativa e da função social da propriedade, tendo como fim a valorização do
trabalho humano e a redução das desigualdades sociais, carecendo ser realizada
de forma ética, responsável e com boas práticas de gestão.
O programa de conformidade trabalhista consiste em uma ferramenta
para assegurar essa função da empresa, além do cumprimento das normas
laborais e da Seguridade Social, com o fito de combater práticas antiéticas
e ilegais.
O artigo tem como escopo analisar a importância do programa de
conformidade, como instrumento de valorização empresarial, de concorrência
leal entre as empresas e medida preventiva de combate às transgressões
trabalhistas e à sonegação tributária previdenciária, visando mitigar os efeitos
do capital versus trabalho.
Com a mudança de atitude da sociedade, após inúmeros escândalos
de corrupção no Brasil, a fraude empresarial, a sonegação e a falta de ética dos
empresários passaram a ser vistas de forma negativa, inaceitável e temerária,
visto que impeditiva de distribuição de riqueza e bem-estar social, além
424

DISCIPLINA MINISTRADA PELO PROF. DR. SERGIO MORO NO PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA - UNICURITIBA

de provocar consequências financeiras às empresas, geradas por fiscalizações
administrativas e demandas judiciais, por perda de reputação e de mercado.
A escolha do tema tem como intuito, ainda que de forma breve,
contribuir para reflexão sobre a necessidade de atuação ética e eficaz no tocante
aos direitos laborais. Esta pesquisa fora desenvolvida com método de abordagem
dedutivo, com uso de pesquisa bibliográfica, legislativa e jurisprudencial,
almejando examinar as boas práticas nas relações trabalhistas como meio de
assegurar a função social da empresa e os negócios no futuro.
Para esse exame o presente artigo abordará, em primeiro momento,
a empresa, seu papel e os aspectos da ética empresarial e da governança
corporativa. Em um segundo tópico, passa-se à análise do compliance
trabalhista, discorrendo sobre sua finalidade, aplicabilidade e benefícios para as
empresas e trabalhadores, auxiliando no desenvolvimento de uma gestão mais
estratégica e holística, focada na responsabilidade social.
1 EMPRESA: ÉTICA E GOVERNANÇA
A empresa na civilização contemporânea, segundo Lucca (2009),
passou a ser base do desenvolvimento econômico e da riqueza nacional,
devendo ser pilar da sociedade, junto com o Estado, cultivando valores morais
e éticos, através de seus empresários e administradores.
A empresa é a figura central do princípio constitucional da República
Federativa do Brasil da livre iniciativa (Art. 1º, IV, da Constituição Federal),
tendo absoluta importância para a integração entre o capital e o trabalho,
pautando-se, entre outros, nos princípios do valor social do trabalho, da função
social da propriedade e da boa-fé, observando os limites impostos pelo seu fim
econômico e social.
Deve, a empresa, além de observar os princípios constitucionais, aplicar
as normas legais e desenvolver boas práticas de governança, compreendendo
integridade, ética, transparência, conformidade, responsabilidade social,
sustentabilidade e prevenção à fraude e à corrupção, a fim de exercer o
seu papel.
A empresa pode ser formada por uma pessoa ou por uma sociedade de
pessoas, físicas ou jurídicas, que reciprocamente se obrigam a contribuir, com
bens e serviços, para o exercício de atividade econômica, que pode restringirse à realização de um ou mais negócios determinados, e a partilha, entre si,
dos resultados, é o que se extrai do Livro II - Do direito de empresa, da Parte
Especial do Código Civil – CC.
O empresário, conceituado no art. 966 do CC, é aquele que exerce
profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou
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a circulação de bens ou de serviços. A figura do empresário, que pode ser pessoa
física ou jurídica, não se confunde com a figura dos sócios, administradores e
acionistas, que compõem as sociedades empresárias.
O CC, em seu art. 1.142, dispõe que se considera estabelecimento
todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário,
ou por sociedade empresária.
Assim, podemos compreender que a empresa, por meio do empresário
ou por sociedade empresária, tem como fim a obtenção de resultados – lucros
–, no exercício de sua atividade econômica, organizada para produzir riquezas.
Em nosso ordenamento jurídico existem várias formas de constituição
de sociedade empresária, desde a espécie mais usual (sociedade limitada) a
mais complexa (sociedade anônima), regidas pelo Código Civil e legislação
esparsa, conforme a espécie.
Não obstante o disposto anteriormente, para fins da legislação de
custeio da Seguridade Social (Lei n. 8.212/1991, art. 15), considera-se empresa,
a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica
urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional. Ainda, o citado dispositivo
sistematiza que se equiparam a empresa outras figuras como a cooperativa, a
associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade.
Para o nosso estudo, será usado o termo empresa, para significar a
empresa propriamente dita ou a sua equiparada, como os empregadores definidos
no art. 2º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, pois ao contratarem
trabalhadores como empregados possuem obrigações sociais e trabalhistas,
podendo lançar mão do compliance como estratégia preventiva no âmbito das
relações de trabalho para diminuir passivo trabalhista, fazer a gestão de sua mão
de obra e dos encargos sociais sobre a folha de pagamento, e, ainda aumentar a
sua produtividade.
É cediço que a função primordial da empresa é gerar lucratividade
e, através dos lucros, propiciar o funcionamento do mercado, contudo, para
o verdadeiro desenvolvimento econômico e social, a empresa deve, segundo
Menjivar (2008, p. 208), assumir posição de agente transformador da sociedade,
coibindo ações que possam prejudicar seu público, interno (trabalhadores e
acionistas) e externo (clientes, fornecedores e a sociedade em que está inserida),
respeitando as normas legais, no âmbito consumerista, trabalhista, tributário,
ambiental, entre outros, exercendo sua função social.
Intrínseco à função social da empresa é assegurar, tanto quanto
possível, a preservação dos postos de trabalho, bem como, a preservação da
empresa (ADI 3.934, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 27.5.2009, p. DJE de
6.11.2009), ainda mais em período de enfrentamento do estado de calamidade
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pública e de emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente da Covid-19.
Consoante Drucker (2019, p. 59-60), a empresa é um grupo humano
composta por pessoas que tem um objetivo comum, ou seja, é uma sociedade
organizada tendo como questões básicas, que mantém esta sociedade unida e
dão sentido à vida, os valores, a visão e as crenças.
Destas premissas, podemos compreender que a concretização do
princípio constitucional da função social da propriedade abrange questões que
vão além do lucro, como a preocupação com a sociedade, seja de forma geral,
incorporando ao bem privado uma utilização voltada para a coletividade, como
as doações de empresas privadas para o enfrentamento do novo coronavírus,
ou específica, trazendo realização social àqueles que colaboraram para alcançar
tal fim, como a distribuição de lucros aos empregados a fim de reduzir as
desigualdades sociais.
A função social está consubstanciada na responsabilidade social da
empresa, que estaria ligada a uma série de atos a serem praticados por esta para
cumprimento de leis, como pagar os tributos, inclusive os encargos sociais sobre
a folha de pagamento e respeitar os direitos trabalhistas, precipuamente no que
tange à saúde e segurança do trabalhador, bem como para o desenvolvimento
social e em benefício da comunidade na qual está estabelecida.
Segundo Mercier, apud Lucca (2009, p. 327), no livro verde da
Comissão Europeia está prescrito que a responsabilidade social da empresa
[...] é a integração voluntária das preocupações sociais
e ecológicas das empresas às suas atividades comerciais
e às relações com todas as partes envolvidas interna
e externamente (acionistas, funcionários, clientes,
fornecedores e parceiros, coletividades humanas) com
o fim de satisfazer plenamente as obrigações jurídicas
aplicáveis e investir no capital humano e no meio ambiente.

A sociedade vem exigindo um papel mais consciente dos empresários
(donos de empresa, administradores, sócios etc.), que precisam, além de
se preocuparem com o lucro, cumprimento das normas legais e pagamento
de tributos, como já exposto, devem ter uma gestão mais holística, íntegra e
eficaz, voltada para o desenvolvimento social e bem-estar dos trabalhadores
e da sociedade.
Ilustramos ainda que o Instituto Ethos, entidade sem fins lucrativos
cuja missão é mobilizar, sensibilizar e ajudar empresas a gerir seus negócios
de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção
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de uma sociedade justa e sustentável, apregoa ser
[...] imperativo que as empresas incorporem práticas éticas
e transparentes em sua gestão, de acordo com os princípios
da responsabilidade social, a fim de atingir outros ganhos,
como a sustentabilidade do setor empresarial. Assim,
faz-se necessária uma reflexão acerca dos principais
desafios para o desenvolvimento de uma boa governança
por parte das empresas, tais como a instalação da gestão
de risco e compliance, o estabelecimento de políticas e
práticas de integridade e a adoção das melhores práticas
de transparência, como o relato integrado, entre outras.
(ETHOS, 2019, p. 7)

Neste diapasão, abordaremos nos próximos tópicos os aspectos
éticos e as boas práticas da governança corporativa que podem ser praticados
e desenvolvidos visando a melhoria da produtividade e competitividade, o
engajamento dos empregados, a promoção da empresa aos olhos da opinião
pública, além de viabilizar a obtenção de novos recursos financeiros, atraindo
grandes investidores.
1.1 ÉTICA EMPRESARIAL
Vivemos em tempos líquidos, flexíveis, onde nada é feito para durar,
na visão de Bauman (2001), marcados pela individualidade, oportunismo,
falta de comprometimento, no qual na sociedade moderna o indivíduo está em
combate com o cidadão, mas e as empresas também estariam nessa escaramuça,
como pensava Galbraith (2004)?
Recentemente os escândalos de corrupção e sonegação, enxovalharam
nossa sociedade, trazendo descontentamento e prejuízo para todos, com isso,
surge a necessidade de mudança de enredo. Consoante Lucca (2009, p. 343)
“a ética parece estar de volta ao pensamento contemporâneo e, nessa linha, há
de irradiar-se, cada vez mais, também para o âmbito das empresas, sejam elas
tipicamente mercantis ou não”. Assim, em todas as esferas, privada ou pública,
é importante que no meio empresarial a ética, aliada à governança, se torne um
imperativo na gestão dos negócios. Mas, afinal, o que seria ética empresarial?
Passamos agora ao estudo da ética empresarial, aspecto fundamental
para o desenvolvimento econômico da empresa e promoção desta aos olhos da
sociedade, precipuamente aos empregados e aos denominados stakeholders4.
4

O termo stakeholders, criado na década de 80 do século passado pelo filósofo norte-americano
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Em rápido bosquejo, podemos compreender a ética como “o conjunto
de procedimentos humanos que atuam no dever-ser da moral” (LUCCA,
2009, p. 67), materializado nos valores e princípios que devem nortear a
existência, aperfeiçoando o sentido moral do comportamento e influenciando
a conduta humana.
A ética perpassa todas as relações sociais, valendo para indivíduos e
empresas, estando conectada, de forma ampla, ao sentimento de justiça social.
Assim, se dada empresa desrespeita os direitos laborais; não arrecada os tributos
devidos na forma da lei; obtém vantagem indevida do Governo; não observa,
em seus processos produtivos, a redução nos riscos à saúde do trabalhador e ao
meio ambiente; esta é antiética.
A título de ilustração, vejamos uma empresa que tenha como política
pagar salário extra folha5, esta está lesando os próprios colaboradores, que
estão tendo a redução dos seus direitos sociais, como um valor menor de
um futuro benefício previdenciário na velhice, bem como a sociedade, posto
que está recolhendo à Seguridade Social um valor menor de contribuições
previdenciárias, sonegando a todos um serviço de saúde com mais qualidade, ou
pelo menos com mais respiradores e leitos de UTI. Ademais, para finalizarmos
essa amostra, essa conduta da empresa caracteriza crime de sonegação tributária
previdenciária, previsto no art. 337-A do Código Penal, e faz com que esta
tenha uma vantagem em detrimento de outras empresas, pois passa a ter um
custo menor sobre a sua mão de obra, sucedendo uma concorrência desleal.
É importante destacarmos, que a empresa em si não adota uma
política, ou tem um tipo de conduta, ou toma certo tipo de decisão. Toda ação da
empresa, inclusive a resolução sobre sua missão, visão e valores, é deliberada por
meio dos empresários, sócios ou administradores, os quais precisam ser éticos,
íntegros, conscientes e responsáveis, a fim de agirem em prol dos interesses da
empresa e da coletividade, posto que, irregularidades e deslizes, denominados,
por Galbraith (2004), como fraudes inocentes, podem comprometer a reputação
e a sobrevivência da empresa, suscitando a extinção desta, “dizimando postos
de trabalho e a oferta de produtos e serviços” (BRANDÃO, 2017, p. 18).
Isto posto, a tomada de decisão pela alta cúpula da empresa deve ser
com base em preceitos de integridade, considerando a identidade da organização
quanto aos impactos das decisões sobre o conjunto das partes interessadas, que
se inclui trabalhadores, sociedade e meio ambiente, visando ao bem comum.
Robert Freeman, serve para designar aqueles que têm qualquer tipo de interesse e relação,
econômica ou não, com dada empresa.
5
O termo salário extra folha ou salário “por fora” expressa um valor pago ao empregado como
parte do combinado com o empregador, porém que não vai aparecer na folha de pagamento e nem
será contabilizado.
429

ESTUDOS SOBRE DIREITO PENAL MODERNO

Para uma empresa ser ética, é necessário ter uma cultura organizacional
na qual administradores, empresários, prepostos, colaboradores e demais partes
interessadas efetivamente prezem por uma conduta íntegra nas relações públicoprivadas, observando leis e regulamentos, coibindo fraudes e a corrupção, ou
seja, estando em conformidade. Não são mais aceitáveis raposas6.
Essa concepção vem ganhando força por aqui após a edição da Lei n.
12.846/2013 –Lei Anticorrupção –, regulamentada pelo Decreto n. 8.420/2015,
e publicação de outras normas legais e institucionais sobre a importância da
ética nos negócios, como o Código das Melhores Práticas de Governança
Corporativa (IBGC, 2015), tornando categórico que “empresas incorporem
práticas éticas e transparentes em sua gestão, de acordo com os princípios da
responsabilidade social, a fim de atingir outros ganhos, como a sustentabilidade
do setor empresarial” (ETHOS, 2019, p. 7).
Nesse diapasão, incorporando o pensamento de Jonas (2006, p. 4748), que propôs uma adequação ao imperativo categórico kantiano ao novo
tipo de agir humano responsável pelas relações futuras, pautado no dever ser,
resumido de forma positiva: “Inclua na tua escolha presente a futura integridade
do homem como um dos objetos do teu querer”, porém, no sentido de almejar
que a ética torne-se cada vez mais indispensável, conduzindo às empresas
a agirem de forma a preservar sua sobrevivência no futuro, a economia e o
emprego e renda dos trabalhadores, além de contribuir para uma sociedade mais
justa e solidária.
Como preconiza Soares, apud Lucca (2009, p. 329):
A sociedade está a exigir uma nova filosofia de atuação
dos empresários. Os novos tempos exigem a postura de
empresa-cidadã como fonte de uma nova consciência
social, que induza os dirigentes a uma visão holística da
humanidade, proporcionando o bem-estar e despertando as
pessoas, fazendo-as acreditar nas suas possibilidades como
indivíduos e como cidadãos. Toda empresa tem direitos,
deveres e obrigações, não se admitindo mais a produção,
a comercialização de bens ou serviços sem princípios
morais, postura ética e o respeito aos conceitos e preceitos
de cidadania. A empresa é fruto da sociedade, dela tira
seu sustento e com ela deve interagir por meio de uma
intensa ação social.
Referência às raposas da obra do jus filósofo Ronald Dworkin, A raposa e o porco-espinho: justiça
e valor (2014), fundada no fragmento do antigo poeta grego Arquíloco: “A raposa sabe muitas coisas;
o porco-espinho sabe uma só, mas muito importante. O valor é uma coisa muito importante.”
6
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Vislumbramos, aqui, a necessidade de as empresas adotarem uma
postura mais íntegra e responsável, com uma visão holística e de longo prazo,
preocupada com os impactos de suas condutas na sociedade e no meio ambiente,
podendo alcançá-las com a adoção de boas práticas de governança corporativa,
aliada a instalação de um programa de compliance no âmbito trabalhista.
1.2 GOVERNANÇA CORPORATIVA
Após a incidência de muitos escândalos envolvendo grandes
corporações no mundo, devido a desvios financeiros, fraude contábil, corrupção,
manipulação do mercado de ações, que lesaram milhões de pessoas, entre
acionistas, trabalhadores e investidores, a governança passou a ser preocupação
central das empresas e stakeholders.
A governança corporativa fora definida pela Comissão de Valores
Mobiliários como um “conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o
desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes interessadas, tais
como investidores, empregados e credores, facilitando o acesso ao capital”
(CVM, 2002, p. 1).
Este aglomerado de padrões deve ser pautado em princípios éticos,
a fim de evitar desvios de comportamento e consequências que podem ser
danosas à empresa, aos trabalhadores, ao meio ambiente e à sociedade. Assim,
para uma boa governança corporativa a ética deve estar em todos os níveis da
organização, incluindo a alta cúpula.
Para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2015,
p. 20), a governança corporativa
[...] é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações
são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os
relacionamentos entre sócios, conselho de administração,
diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes
interessadas. As boas práticas de governança corporativa
convertem princípios básicos em recomendações objetivas,
alinhando interesses com a finalidade de preservar e
otimizar o valor econômico de longo prazo da organização,
facilitando o seu acesso a recursos e contribuindo para a
qualidade da gestão da organização, sua longevidade e
o bem comum.

Os princípios básicos da governança corporativa são (IBGC,
2015): transparência (disclousure), equidade (fairness), prestação de contas
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(accountability) e responsabilidade corporativa. A estes princípios, soma-se
outro pilar da governança corporativa – o compliance7 – que analisaremos
mais à frente.
A transparência estaria ligada a lisura em disponibilizar às partes
interessadas informações de interesse destas, que impactam nos negócios
e envolvem riscos, mesmo as não obrigatórias por determinação legal, com
o intuito de combater fraudes e corrupção. A equidade se caracteriza pelo
tratamento justo e isonômico em relação a todos os sócios, acionistas e
demais stakeholders, levando em consideração os direitos, as obrigações e as
necessidades. A prestação de contas deve ser feita pelos agentes de governança8
de forma clara, concisa, compreensível, responsável e tempestiva, fundada
nas melhores práticas contábeis e de auditoria. Por fim, a responsabilidade
corporativa, que gera impacto nas atividades da empresa, tem como premissa
zelar pela viabilidade econômico-financeira, reduzindo as externalidades
negativas e aumentando as positivas, observando os diversos capitais, seja
financeiro, humano, social, ambiental, reputacional etc.
“A preocupação com a governança existe porque o patrimônio
empresarial de uma nação constitui o principal e mais eficaz (embora não
único) gerador de riqueza e renda” (IBGC, 2017, p. 17). Desse modo, para as
empresas de grande porte, a adoção de boas práticas é crucial para decisão de
investimento, atração de capitais e o crescimento do país. Todavia, empresas
de médio e pequeno porte também podem utilizar de seus princípios, a fim de
fomentar uma boa gestão para enfrentar crises e os desafios de competitividade
e inovação.
Os principais fundamentos para a adoção das práticas de governança
corporativa são a sustentabilidade nos negócios, o aumento no valor da empresa
e o fomento ao crescimento.
Os agentes de governança detêm um papel fundamental aqui, pois
devem observar uma série de obrigações atinentes ao cargo, dispostas em lei
ou estatuto, conforme o tipo de empresa, porte, regime tributário e segmento
econômico, a fim de gerenciar riscos – operacionais, financeiros, regulatórios,
estratégicos, tecnológicos, sociais e ambientais – que a empresa pode estar
sujeita, e subsidiar a tomada de decisões.
Além disso, estes agentes têm o compromisso de “assegurar que toda a
organização esteja em conformidade com os seus princípios e valores, refletidos
A expressão compliance vem do inglês, to comply, que significa cumprir exatamente, estar de
acordo com, segundo o Guia para programas de Compliance do CADE.
8
Agentes de governança são indivíduos e órgãos envolvidos no sistema de governança, tais
como: sócios, administradores, conselheiros fiscais, auditores, conselho de administração etc.,
segundo o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC.
7
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em políticas, procedimentos e normas internas, e com as leis e os dispositivos
regulatórios a que esteja submetida” (IBGC, 2105, p. 91). Para esse desiderato,
devem incorporar algumas condutas, fundamentadas no padrão de integridade
adotado pela empresa.
Entre as boas práticas recomendadas para a governança robusta
está o desenvolvimento de uma agenda de discussão e identificação de riscos
estratégicos, além de implantar medidas para a prevenção ou mitigação dos
mesmos; estabelecer e operar sistemas de controles internos eficaz para
o monitoramento dos processos operacionais e financeiros, inclusive os
relacionados com a gestão de riscos e de conformidade; e, por fim, implantar
um programa de compliance de todas as atividades da empresa, a fim de garantir
o cumprimento de leis, regulamentos e normas externas e internas (IBGC,
2016, pp. 53-55).
Um dos componentes de uma boa governança corporativa é adotar
um programa, nos moldes do Decreto n. 8.420/2015, que consiste no conjunto
de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à
denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta,
políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades
e corrupção. Conjugando instrumentos de gestão, estratégia e controle, com vistas a
atender o interesse público e a prestação de serviço à sociedade.
O programa de integridade, estruturado, aplicado e atualizado de
acordo com as características e riscos atuais das atividades empresariais, deve
constantemente ser aprimorado e adaptado pela empresa, visando assegurar
sua efetividade.
Para a promoção dos princípios éticos e de integridade empresarial,
deve ser implantado um código de ética e conduta, fundado na responsabilidade,
no respeito, considerando a ordem social e ambiental (IBGC, 2015, p. 93),
com padrões, políticas e procedimentos de integridade, aplicáveis a todos,
empregados e administradores, e a terceiros, tais como, fornecedores e
prestadores de serviço; com medidas disciplinares, no caso de violações destas;
e canal de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados e de
mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-fé; entre outros.
Outros pontos importantes do programa são a comunicação e
a capacitação, visando a divulgação de ações para o fortalecimento de uma
cultura ética e de integridade.
Em conjunto com outras práticas de governança, ora analisadas,
as medidas de integridade têm papel importante no alcance dos objetivos
empresariais e na sustentabilidade da empresa, além de reforçar o compromisso
desta de tratar a ética e a integridade como valores fundamentais e de atuar de
forma socialmente responsável.
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Empresas que implantam e fortalecem a governança corporativa têm
melhora na sua imagem e reputação, tornando-se mais atrativas aos investidores
(BRANDÃO, 2017, p. 129).
Não obstante, hoje em dia, urge às empresas uma abordagem
mais abrangente e integrada da gestão corporativa, envolvendo o tema da
responsabilidade social e ambiental, a fim de promover um desenvolvimento
mais justo e equitativo, atendendo aos tratados internacionais assinados pelo
Brasil, além da Agenda 2030 da ONU (2015), que define os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.
Segundo Lucca (2009, p. 375), as boas práticas de governança corporativa:
[...] estão relacionadas não apenas à proteção dos direitos
dos acionistas dentro das companhias, mas, igualmente,
procuram refletir os anseios da sociedade pelo que
hoje se denomina responsabilidade social da empresa,
isto é, também a problemática ambiental, social e
econômica deve ser levada em consideração na atividade
empresarial contemporânea.

O Relatório Global de Corrupção (TI, 2009) recomenda a sociedade
civil “fazer com que a integridade empresarial e as avaliações anticorrupção
sejam parte integrante das iniciativas de monitoramento da responsabilidade
social e do desempenho das empresas”, pois se uma empresa não impede a
corrupção, por exemplo, não está cumprindo com as suas obrigações sociais e
de cidadania empresarial.
Em recente reportagem sobre a Covid-19 e os novos caminhos para a
governança corporativa, Quesada (2020) tratou sobre a necessidade de empresas
não fecharem os olhos para suas responsabilidades sociais, devendo incorporar
os aspectos da cidadania corporativa, valorizando os stakeholders e adotando
padrões ambientais, sociais e de governança.
A crise gerada pela pandemia do coronavírus deixou patente que
empresas têm responsabilidades sociais, não só com as comunidades que estão
inseridas, fazendo doações a fim de assegurar as necessidades imediatas da
sociedade para atravessar a pandemia, mas com os empregados, assegurando
empregos e condições de trabalho adequadas e seguras.
A ética empresarial e a governança corporativa são essenciais para
o crescimento e expansão da empresa, a criação e manutenção de empregos,
progresso financeiro, econômico e social, criando um ambiente voltado para o
desenvolvimento social e bem-estar dos trabalhadores e da sociedade.
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2 COMPLIANCE TRABALHISTA
Passamos agora à análise do compliance no âmbito trabalhista e como
as empresas podem aplicar e se beneficiar de seus preceitos, assegurando a
sua função social, além de cumprir as normas laborais e da Seguridade Social,
combater práticas antiéticas e ilegais, e, enfim, garantir o equilíbrio entre o
capital e o trabalho e a ordem social.
A aplicação de um sistema de compliance vem se demonstrando
totalmente benéfica às empresas, já que a conformidade às regras e às normas,
tanto internas quanto externas, traz credibilidade e evita passivos, multas e
sanções (CARLOTO, 2020, p. 22).
O compliance trabalhista, escorado nas boas práticas de governança e
na ética nos negócios, é fundamental para enfrentamento dos desafios impostos
aos empresários no dia a dia e em períodos de crises, sejam econômicas, políticas,
éticas ou sanitárias, como a que estamos vivendo, demandando adaptações para
manutenção das empresas e dos empregos.
A pandemia da Covid-19 gerou rapidamente um cenário de incerteza
no meio empresarial e as áreas mais desafiadas foram a de departamento de
pessoal e de recursos humanos, que estão enfrentando várias questões, como
adaptação às regras sanitárias, novas formas de comunicação e trabalho e
mudanças na legislação trabalhista, trazendo medidas discutíveis, entre outros
aspectos. Conjuntura perfeita para irregularidades ou oportunidade estratégica
para agir diferente e se destacar da concorrência?
As anomalias nas empresas, no que concerne à parte trabalhista,
são formadas geralmente por uma confluência de comportamentos e falhas,
geradas nos setores referidos. Estes lapsos decorrem muitas vezes da falta de
conhecimento da legislação ou de atualização dos profissionais, não diligência
na apuração de valores e referências, como horas extras, horas noturnas, período
concessivo, que culmina em repercussões diretas e indiretas ao trabalhador e a
toda sociedade.
Asseveramos que os erros podem ser consequências das práticas das
empresas, mas precisamente da conduta dos seus administradores, empresários
e prepostos, nem sempre assimiladas como danosas, mesmo com a adoção de
protocolos e controles.
A percepção é que a sociedade e trabalhadores parecem não
compreender ainda o aspecto danoso destes atos, pois quando a empresa
não apura a remuneração corretamente, além de causar um dano direto ao
empregado, a mesma não recolhe o tributo devido sobre esta, refiro me,
nesta pesquisa, mais precisamente das contribuições previdenciárias,
tributo que financia a Seguridade Social, que se inclui a saúde e a assistência
social de todos.
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Observa-se que isso é um dos aspectos, há outros tipos de condutas,
mais condenáveis aos olhos dos stakeholders, como o uso de mão de obra
escrava ou análoga a de escravo e de trabalho infantil, que são objeto de “Selo
+ Integridade” quando uma empresa em dado segmento econômico adota estas
práticas, a exemplo da área de agronegócio (Portaria MAPA n. 2.462/2017) e de
infraestrutura (Portaria MInfra n. 102/2020).
Selo destinado a laurear empresas com boas práticas de governança,
compreendendo ética, conformidade, responsabilidade social, relações
trabalhistas, e reforça o incremento de boa reputação ocasionado pela
implantação de programa de integridade.
Ademais, empresas que adotarem programas voltados para o respeito
aos direitos humanos e aos direitos e às garantias fundamentais dos trabalhadores,
em toda cadeia produtiva vinculada à empresa, visando a dignidade da pessoa
humana, podem obter outro Selo, “Empresa e Direitos Humanos”, na forma do
Decreto n. 9.571/2018.
Esta norma delimita algumas diretrizes de responsabilidade a serem
implantadas, de forma voluntária, como: garantir condições decentes de trabalho,
por meio de ambiente sadio e produtivo, com remuneração adequada, em condições
de liberdade, equidade e segurança, acessíveis às pessoas com deficiência; combater
a discriminação nas relações de trabalho e promover a valorização e o respeito da
diversidade em suas áreas e hierarquias; entre outras. Apesar deste aspecto opcional,
a empresa ao aderir as diretrizes demonstrará estar em conformidade e que tem
responsabilidade social, fortalecendo sua imagem no mercado.
Consoante o pensamento de Carloto (2020, p. 24):
É por meio de ferramentas de compliance, que ao adequarse à lei, a empresa alcança com segurança, perenidade e
solidez seus objetivos estratégicos e se afasta dos riscos
de corrupção ou mesmo de favorecimentos pessoais ou
outros atos ilícitos cometidos por seus representantes.
Compliance é sinônimo de investimento.

Visto isto, seja para obtenção de um selo ou redução do passivo, é
imprescindível que empresas adotem um programa de conformidade, a fim de
mitigar fraudes, transgressões trabalhistas e tributárias, gerar valor de longo
prazo, preservar um ambiente harmônico entre as empresas, a fim de realizar a
livre iniciativa e a livre concorrência.
Segundo o IBGC (2016, p. 54):
A adoção de um programa e de um processo de acompanhamento da integridade/conformidade (compliance) de
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todas as atividades da companhia tende a mitigar o risco
de descumprimento de leis, regulamentos e normas externas e internas, bem como o risco de atos de natureza ilícita.

O compliance trabalhista deve ser concebido de boa-fé, adequado
a cultura da empresa, observando a missão, visão e valores desta, mas não
pode ser tão somente mero cumprimento de norams, deve ser um programa
permanente implementado com zelo e de forma ética, com o escopo de garantir
os direitos humanos, laborais, fundiários, sanitários e previdenciários em prol
da classe trabalhadora e da sociedade.
Vejamos que Venturini et al (2020, p. 37) nos leciona sobre o tema:
O compliance está além do mero cumprimento de regras
formais. Seu alcance é muito mais amplo e deve ser
compreendido de maneira sistêmica, como um instrumento
de mitigação de riscos, preservação dos valores éticos e de
sustentabilidade corporativa, preservando a continuidade
do negócio e o interesse dos stakeholders.

O compliance na seara trabalhista significa a implantação de diversos
mecanismos e procedimentos internos de integridade e conformidade para
garantir que a empresa cumpra sua função social, aplicando todas as normas a ela
impostas, especialmente às leis trabalhistas, às convenções e acordos coletivos
de trabalho, aos regulamentos internos, e previna riscos, irregularidades,
conflitos judiciais e sanções de qualquer natureza.
Destarte, as técnicas de um programa de integridade/conformidade,
como avaliação de riscos, auditorias, elaboração de códigos de ética e de
conduta, instituição de canais de denúncia, são medidas que podem ser adotadas
no âmbito empresarial trabalhista.
O compliance trabalhista se coloca como uma ferramenta
extremamente útil ao empresário, permitindo auxiliar na gestão de pessoas, na
não discriminação, no respeito aos princípios constitucionais e no cumprimento
de normas legais e convencionais, minimizando os desvios e fraudes, “além de
atuar na orientação e conscientização à prevenção de atividades e condutas que
possam ocasionar riscos à imagem da instituição” (ABBI, 2009, p. 10).
Além do mais, o compliance visa preservar a responsabilidade civil
e criminal dos empresários, conselheiros, executivos etc. Neste ponto, a Lei
Anticorrupção estimula sua adoção, visto que minimiza sanções para empresas
que comprovem, entre outros, a existência de mecanismos e procedimentos
internos de integridade, de auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades,
bem como, da aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta.
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2.1 APLICABILIDADE DO COMPLIANCE TRABALHISTA
O compliance trabalhista é uma estratégia empresarial que pode ser
utilizada para o preventivo, fazendo com que a empresa cumpra as normas
legais, evitando, por conseguinte, ações trabalhistas, multas administrativas e
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, mas também, para ganho de valor
e competitividade em longo prazo, melhorando a reputação da marca, atraindo
investidores e parceiros, e, com isso, prosperar na sua área de atuação.
Consoante França (2018, p. 160), “o compliance é perfeitamente
aplicável a área trabalhista, envolvendo todos os funcionários e sócios da
empresa, com a possibilidade de utilização de múltiplas técnicas para agir em
conformidade com as normas trabalhistas e prevenir riscos”.
Nessa conjuntura, explicita Carloto (2020, p. 26):
A prática do compliance trabalhista é recente e o principal
escopo deste é o de reduzir a judicialização entre
empregado e empregador, além de evitar multas e outras
indenizações, manter a ética, a integridade, a idoneidade,
a transparência da empresa e respeitar os direitos humanos
dos trabalhadores. A boa imagem é um dos maiores ativos
que a empresa pode ter.

A efetividade do compliance pode ser influenciada pelo comportamento
e aceitação social. No Brasil ainda há a cultura do jeitinho ou Lei de Gérson,
assim, certas condutas não são vistas como condenáveis, campo fértil para
fraudes trabalhistas, aliada à baixa fiscalização. Mas, esta concepção a cada dia
fica para trás.
Para a aplicação de um programa de conformidade no âmbito
trabalhista, inicialmente deve haver total comprometimento da alta cúpula da
empresa, que tem a incumbência de implantar e acompanhar o programa, e dos
profissionais das áreas de departamento de pessoal, de recursos humanos e de
departamento jurídico.
O compliance é desenvolvido a partir dos princípios da governança
corporativa e da Lei Anticorrupção. Já o compliance trabalhista tratar-se-á da
gestão de direito individual e coletivo do trabalho e dos recursos humanos.
O compliance trabalhista deverá fazer uma interligação entre o
conjunto de normas internas (regulamento interno e estatuto empresarial) com
o ordenamento jurídico como um todo (CLT, convenções e acordo coletivos de
trabalho, Normas Regulamentadores de SST, Portarias e demais normas internas
dos órgãos), passando pela jurisprudência trabalhista (Súmulas e Orientações
jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho).
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A implantação do programa de compliance no âmbito trabalhista pode
ser feita em duas fases, assim resumidas (FRANÇA, 2018):
•
1ª fase: fazer um levantamento histórico da
empresa, uma espécie de auditoria, para analisar: qual
o segmento econômico da empresa e quais as leis,
regulamentos e convenções coletivas que a atividade
deve seguir e se as práticas corporativas estão em
consonância com estas; se a empresa já se envolveu
em alguma infração e/ou ação trabalhista; se tem
TAC ajustado; quais os possíveis riscos; e como são
as condutas dos empregados.
•
2ª fase: implementação de práticas específicas
e preventivas, tais como: implantar ou aperfeiçoar um
regulamento interno e um código de ética e conduta,
com regras claras e punições; criar um canal de
denúncias, o qual deve garantir o sigilo e o anonimato
dos denunciantes e denunciados; e difundir as
medidas do programa dentro da empresa e entre
os empregados, através de treinamentos, reuniões,
informativos, vídeos etc.
Para um bom compliance deve haver um excelente processo de
controle e fiscalização dos processos que a empresa pretende adotar; um
planejamento e gestão estratégica bem estruturado e com foco no resultado;
execução das ações planejadas com monitoramento adequado que aponte os
desvios e promova as correções de forma tempestiva.
Se a empresa institui regras e cria políticas e não as acompanha, os
empregados, prestadores de serviços e fornecedores não aderem. Deve haver o
controle, cobrança a avaliação dos programas e da aderência, bem como avaliar
as pequenas práticas.
O programa de compliance trabalhista pode ser feito por um
profissional ou uma equipe (composta de advogados, contadores e profissionais
de recursos humanos), interna ou externa a empresa, porém independente, tanto
quanto a auditoria interna (ABBI, 2009), mas atuar interligado a esta, e para
atingir seu objetivo deve ser permanente, pois nada adiantará estipular regra e
práticas se não as monitorar e as avaliar.
O profissional do compliance deve ser uma pessoa integra e ter,
entre outras, as seguintes competências: visão holística da organização; visão
estratégica e de governança; conhecimento da atividade, do negócio, do setor
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e de toda a legislação pertinente a estes; autoridade e liderança, suas ações
devem ser respeitadas e seu treinamentos seguidos, sob pena de sanção;
boa comunicação e facilidade de interação com pessoas de todos os níveis;
desejável saber contabilidade, tributário e outras áreas relacionadas às relações
de trabalho; ser persistente pois mudança de cultura requer tempo, e, paciente,
para ultrapassar barreiras e dificuldades associadas a implantação da mudança.
O compliance trabalhista tem que ser um programa linear, não tem
como a empresa fazer férias no papel ou pagar salário por fora e depois querer
controlar o banco de horas. Assim, o profissional do compliance deve ser agente
de promoção da integridade e ter uma postura mais reta, mais dura, não cabe
postura flexível, a fim de obter êxito com o programa.
É necessário que o programa de compliance trabalhista tenha uma
agenda, uma pauta, para saber como implantar, quando, por onde começar,
por exemplo: fazer um plano de ação para cumprir um TAC ou normas de
segurança e saúde no trabalho para prevenção, controle e mitigação dos riscos
de transmissão da Covid-19; ou ainda, colocar uma prioridade para o primeiro
trimestre, como tirar a empresa da lista de trabalho escravo.
Para o sucesso deste tipo de programa de conformidade é necessário aliar
as ferramentas anteriormente citadas a uma política de avaliação de desempenho
e produtividade, lançando mão de um programa de remuneração para que os
empregados tenham aderência aos processos da empresa, com participação nos
lucros e resultados, pagamento de bônus, gratificações e stock option9.
2.2 BENEFÍCIOS DO COMPLIANCE TRABALHISTA
Todos os mecanismos do compliance aplicadas à área trabalhista ajudam
a dirimir conflitos e evitar ações judiciais, diminuindo, consequentemente,
o prejuízo das empresas, proporcionando a satisfação dos trabalhadores, a
expansão das atividades e o aumento dos lucros (França, 2018, p. 164).
Por meio do programa de conformidade, segundo Carloto (2020, p. 62):
As empresas tentam manter um ambiente de trabalho
saudável, priorizando a ética, transparência e a conduta,
o que minimiza ou elimina não apenas riscos de passivos
em ações individuais, como em ações civis públicas para
a tutela de interesses difusos e coletivos stricto sensu
Stock option consiste em remuneração pelo exercício de opção de compra de ações da empresa,
conforme lista de rubricas do Sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias
e trabalhistas – eSocial, instituído pelo Decreto n. 8.373/2014, disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/decreto/d8373.htm.
9
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e ações coletivas para a tutela de interesses individuais
homogêneos dos empregados.

O compliance pode ser retórico, publicitário – expressão desprovida de
fundamento – ou pode ser utilizado como ferramenta empresarial de prevenção
efetiva de fraudes e fomento à transparência e à segurança jurídica.
Não obstante, o compliance trabalhista, em primeira análise seria
reputacional, pois visa criar uma cultura ética e de cumprimento da legislação,
impedindo o risco de não conformidade, sanções legais, perdas financeiras e
reputacional em decorrência de falha no cumprimento de leis, regulamentos,
códigos de conduta e de boas práticas. Servindo como instrumento de prevenção
e gerenciamento de questões trabalhistas.
O programa de conformidade trabalhista delinea os objetivos da
empresa, compilando em um único documento todas as normas jurídicas
aplicáveis ao negócio, dispondo sobre incentivos e orientações aos trabalhadores
e ainda promove a fiscalização do cumprimento das regras, dirimindo a
responsabilização das empesas pela conduta de seus gestores e pelas relações de
trabalho, evitando, destarte, possíveis desdobramentos com ações trabalhistas,
acusações de assédio moral, processos de fiscalização, danos à imagem da
empresa, retaliação de consumidores, queda no valor de ações etc.
Os benefícios obtidos com o compliance trabalhista, podem assim
ser sintetizados: aumento da transparência dos procedimentos; melhora nos
mecanismos de controle interno nas empresas; diminuição dos riscos de práticas
indesejadas, de custos e de contingências; identificação antecipada de problemas;
diminuição do passivo trabalhista e tributário; aumento de produtividade;
melhora no ambiente laboral e na reputação e imagem da empresa.
Consoante Carloto (2020, p. 179), com um bom programa de
compliance trabalhista
[...] a empresa logrará o êxito empresarial, demonstrará
adequação às normas, evitando ser penalizada
administrativamente ou no judiciário, seja por não
adequação à legislação trabalhista, aos princípios
constitucionais, à Lei geral de proteção de dados e outras
normas, assim como demonstrará que está adequada a
padrões de integridade, ética e idoneidade, logrando o
êxito e sucesso, evitando altos passivos que possam retirar
a sua sustetabilidade, além de garantir a perenidade no
meio empresarial.
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O compliance trabalhista serve para proteger a reputação da empresa
junto aos diversos stakeholders, traz vantagem competitiva, melhora a
classificação nas agências de rating, serve de instrumento pra reverter a imagem
da empresa ou outras consequências.
Neste diapasão, podemos citar a Petrobras, como exemplo de fiasco
e sucesso concomitantemente por falta de compliance inicialmente e por ter
um programa de conformidade modelo atualmente (CARLOTO, 2020, p.
23). Essa é uma amostra que a mudança de cultura, a adoção de boas práticas
de governança corporativa, o fortalecimento da transparência, da ética e do
compliance podem resultar em melhora da imagem e reputação da empresa,
revelando credibilidade aos stakeholders (CANDIDO, 2019).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na perspectiva de vislumbrar um inverno sem desesperança
(STEINBECK, 2006), no qual os escrúpulos não se sobreponham a vida digna
e honesta, quando se trata de conseguir dinheiro, a adoção de um programa
de compliance trabalhista mostra-se como investimento e instrumento de
valorização empresarial e de concorrência leal entre as empresas.
Estando em conformidade a empresa obtém confiança dos empregados
e stakeholders, atratividade e solidez no mercado, combate transgressões
trabalhistas e sonegação tributária previdenciária, mitiga os efeitos do capital
versus trabalho, reduz seu passivo e, finalmente, pode expandir-se de forma
sustentável e cumprir sua função social.
Por fim, destacamos que há necessidade de ampliação do debate sobre
o tema e de regulação do compliance trabalhista, como medida indispensável à
garantia dos direitos humanos e sociais, da melhora do ambiente de trabalho, do
aumento da produtividade e da mudança de cultura empresarial, contribuindo
para a transformação da sociedade e do país.
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A CONTRIBUIÇÃO DA TEORIA DO FUNCIONALISMO PARA
A RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA
Alexandre Magno Augusto Moreira 1
Jean Colbert Dias2
RESUMO
O presente artigo tem por finalidade realizar aportes teóricos acerca da
contribuição da teoria do funcionalismo na responsabilidade penal da pessoa
jurídica. Neste contexto, questionou-se em que medida a teoria do funcionalismo
contribuiu para a responsabilidade penal da pessoa jurídica no atual cenário
da sociedade de risco? Pelo método dedutivo, utilizando pesquisa qualitativa
através de revisão bibliográfica, analisou-se os aspectos sociológicos da atual
sociedade de risco e a evolução epistemológica das teorias do delito. Abordase a evolução legislativa e jurisprudencial sobre a responsabilidade penal
da pessoa jurídica, com ênfase nas teorias da auto/heterorresponsabilidade
para, ao fim, apresentar como hipótese de pesquisa, a contribuição da teoria
do funcionalismo em matéria de responsabilidade penal da pessoa jurídica.
Conclui-se, portanto, que as teorias de Gunther Jakobs e Claus Roxin, em
que pese a existência de correntes doutrinárias distintas, a proposta de Roxin
contribui de forma significativa para a adoção de uma política criminal na teoria
do delito, de forma a atribuir a responsabilidade penal de pessoa jurídica pela
autorresponsabilidade na moderna sociedade de risco.
PALAVRAS-CHAVE: Direito Penal; Responsabilidade penal; pessoa jurídica;
auto/heterorresponsabilidade; teoria do funcionalismo.
ABSTRACT
The purpose of this article is to make theoretical contributions about
the contribution of the theory of functionalism to the criminal liability of
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legal entities. In this context, it was questioned to what extent the theory of
functionalism contributed to the criminal liability of the legal entity in the
current scenario of the risk society? By the deductive method, using qualitative
research through bibliographic review, the sociological aspects of the current
risk society and the epistemological evolution of the theories of crime were
analyzed. The legislative and jurisprudential evolution on the criminal
liability of the legal person is approached, with emphasis on the theories of
self / heteroresponsibility to, at the end, present as a research hypothesis, the
contribution of the theory of functionalism in matters of criminal liability of
the legal person. It is concluded, therefore, that the theories of Gunther Jakobs
and Claus Roxin, despite the existence of distinct doctrinal currents, Roxin’s
proposal contributes significantly to the adoption of a criminal policy in the
theory of crime, in order to attribute the criminal liability of legal entities for
self-responsibility in the modern risk society.
KEYWORDS: Criminal Law; Criminal
heteroresponsibility; functionalism theory.
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INTRODUÇÃO
A moderna sociedade de risco pronuncia-se na atualidade em grande
evolução, na medida em que, quanto maior a produção e circulação de produtos
e serviços no mercado, proporcionalmente maior os riscos por ela provocados.
O problema elencado pela sociedade de risco provoca reflexos em várias
searas do direito. Com o direito penal o reflexo não é diferente, em especial com
a questão da atribuição da responsabilidade penal da pessoa jurídica.
Neste sentido, doutrina e jurisprudência travaram embates quanto à
possibilidade ou não de atribuição da responsabilidade penal à pessoa jurídica.
Ora classificada como um ente não moral, sem sentimentos, e, portanto,
insuscetível de atribuição de responsabilidade penal. Ora, atribuindo de forma
reflexa a responsabilidade pelos atos de seus empregados e, até mesmo, na
atribuição personalíssima de responsabilidade penal ao ente corporativo.
Pretende-se abordar no presente artigo, uma análise teórica da
contribuição da teoria do funcionalismo e respectivas interferências quanto a
atribuição da responsabilidade penal da pessoa jurídica.
Como raciocínio, utilizando-se do método dedutivo, sob uma pesquisa
de natureza qualitativa, em análise de revisão bibliográfica, abordar-se-á
como premissa de estudo uma observação de natureza sociológica sobre a
moderna sociedade de risco, para que se possa adentrar aos modelos teóricos do
Neokantismo ao Funcionalismo em matéria da teoria do delito.
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Ademais, pretende-se estabelecer considerações dogmáticas,
legislativas e jurisprudenciais sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica,
com ênfase na auto/heterorresponsabilidade, com o objetivo de demonstrar o
posicionamento atual da responsabilidade penal do ente corporativo no cenário
jurídico brasileiro.
Ao fim, discorre-se como hipótese ao problema apresentado a
contribuição da teoria do funcionalismo sobre as distintas vertentes de Claus
Roxin e Gunther Jakobs, para efeito de interferência delas na moderna sociedade
de risco, como forma de atribuição da responsabilidade penal da pessoa jurídica.
2 PREMISSAS SOCIOLÓGICAS: A MODERNA SOCIEDADE DE RISCO
Quando se fala em perfil de sociedade no contexto de modernidade e
pós-modernidade3, não há como se olvidar a relação existente entre evolução
social tecnológica e riscos. Dita sociedade4, ao mesmo tempo envolta de
processos tecnológicos evolutivos, frontalmente relacionada aos variados
meios de informações5, encontra-se, por outro lado, na linha de frente do risco,
na escassez de recursos naturais, fruto de uma exploração descontrolada.
Esta sociedade de risco é qualificada por uma evolução da distribuição
social de riquezas, para a consequente distribuição de riscos na denominada
modernidade tardia. A justificativa para o infortúnio desta distribuição se
materializa sob duas condições: o nível gradativo de forças produtivas
tecnológicas, garantidas por regras jurídicas estatais, com a redução objetiva de
carência de material e recursos, aliado as forças produtivas crescentes em um
processo tecnológico avançado, que desencadeiam riscos e ameaças potenciais,
de natureza desmedida (BECK, 2011, p. 23).
Trata-se da modernidade reflexiva, pautada por crises em curso, incertezas, a segunda
modernidade, em uma tentativa de superação do imperialismo ocidental, na concepção unilateral
de modernidade, uma oposição à modernidade ou de não-modernização, que afasta as sociedades
não ocidentais ao tradicionalismo (pré-modernismo) (ZOLO; BECK, 2002, p. 3-4).
4
A sociedade intitulada por Han (2017, p. 23-24), não é caracterizada como uma sociedade
disciplinar de Focault (feita de hospitais, asilos e quartéis), mas uma sociedade do desempenho,
composta de academias, prédios de escritórios, bancos, shoppings e laboratórios de genética.
Configurada pelo slogan “yes, we can”, uma positividade ilimitada, não disciplinar, voltada aos
propósitos da desvinculação da negatividade, inclusive da coerção, de forma que, no lugar da lei e
do mandamento, surgem projetos, iniciativa e motivação
5
A realidade da sociedade da informação é vista por Han (2018, p. 27), como um enxame digital,
que não pode considerar-se uma sociedade de massa, por não possuir alma, não é, em si mesmo
coerente e organizado, não se externando como uma voz, qualificado como barulho. (...) Destacase ainda, a figura do “homo digitalis”, habitante de um mundo que não se reúne, um aglomerado
sem reunião, uma massa sem interioridade, sem espírito, intitulada pela expressão Hikimori
(isolado em casa), singularizados diante de uma tela (HAN, 2018, p. 29).
3
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A sociedade globalizada se perfaz sob riscos que atravessam fronteiras
invisíveis, de forma que não se restringem a caracterizar-se por classes, cor,
etnia, atingindo a todos pelos efeitos deletérios da globalização e da sociedade
industrial descontrolada, classificada pelo efeito bumerangue, pois até os
“grandes”, que produzem e fomentam a majoração dos riscos, serão atingidos
pela própria carga produtiva desenvolvida (BECK, 2011, p. 43-44).
Esta sociedade de risco, que não se enquadra sobre uma conceituação, ou
o espelho de definições sólidas e pré-definidas6. É uma sociedade leve, fluida,
liquefeita, capilar, em forma de rede (BAUMAN, 2001, p. 36), que visualiza
uma nova forma de modernidade, no declínio da antiga ilusão moderna, de
uma sociedade que antecipa o fim de determinado caminho, da oferta e procura
equilibrada sem riscos, da ordem perfeita e satisfação de todas as necessidades,
de forma a caracterizar o princípio de atitudes individuais, a desregulamentação
coletiva, para as escolhas de suas individualidades em busca da felicidade
(BAUMAN, 2001, p. 41-42).
Por outro lado, a ideia de fluidez social, de quebra de conceitos prédeterminados tem o respectivo preço.
Para o presente contexto, os riscos previamente analisados, como forma
de antever-se consequências negativas e se isso poderia gerar a segurança
jurídica. Porém, não é o que se vislumbra, uma vez que, com a antecipação dos
riscos de forma evolutiva e acelerada, surgem novos fatos sujeitos a provocação
de sucessivos riscos (JAMAR, 2008). Ante a insegurança7 provocada pelas
inúmeras demandas sociais, a sociedade conclama por um aparato penal, capaz
de albergar a gama de situações indesejadas (JAMAR, 2008, p. 143).
Neste sentido, complementa Lyra (2012), que em “ares de insegurança
ontológica”, uma política criminal preventiva, entrelaçada com o risco, é
aceita pela maioria da sociedade, que não tem dúvidas da troca de um sistema
garantista de direitos por um controle penal simbólico, que aparentemente parece
Em análise metafórica, “a sociedade atual é expositiva, pornográfica, o excesso de exposição
transforma tudo em mercadoria, de forma que, a economia capitalista submete tudo a coação
expositiva, uma encenação explícita que gera valor, ficando de lado, todo e qualquer crescimento
próprio das coisas, O visível e óbvio, torna-se volátil ante a exposição das obscenidades, dos
canais rasos de hipercomunicação, o corpo e a alma sob o foco da visão desmedida” (HAN,
2017a, p. 33-34).
7
A insegurança na moderna sociedade de risco, motiva a intensificação de políticas criminais,
em destaque: “(...) em la sociedade se há difundido um exagerado sentimento de inseguridad, que
no parece guardar exclusiva correspondencia com tales riesgos, sino que se vê potenciado por
lá intensa cobertura mediática de los sucesos peligrosos o lesivos, por las dificultades com que
tropieza el ciudadano médio para compreender el acelerado cambio tecnológico y acompasar su
vida cotidiana a él, y por la extendida percepción social de que la moderna sociedade tecnológica
conlleva una notable tranformación de las relaciones y valores sociales y una significativa
reducción de la solidaridad colectiva (RIPOLLÉS, 2008, p. 74-75)
6
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funcionar, provocando como resultado de uma política criminal expansiva uma
expressiva aplicação no aumento de penas (LYRA, 2012, p. 257).
Para o direito penal, o cordão umbilical que aproxima a sociologia com
os permissivos/proibitivos legais é de tamanha relevância, que faz com que a
legislação amolde-se às constantes modificações sociais.
Ditas readaptações no plano jurídico não são tarefas fáceis, em
justificativa direta ao que ora vem se destacando (o processo de evolução social).
Por isso, ao direito penal, em análise específica do presente ensaio, torna-se
pertinente uma apreciação das especificidades vinculadas à política criminal,
que possam amoldar-se as mais variadas condutas perpetradas pela sociedade,
como forma de respaldo legal desta modernidade retratada como flexível e
constantemente mutável.
2.1 CORTE EPISTEMOLÓGICO DE TEORIAS: DO NEOKANTISMO AO
FUNCIONALISMO
Na última década do século XIX, com forte negacionismo ao positivismo,
surge o neokantismo com a pretensão em apartar a ideia de que o dever
ser derivava do ser, afastando a tese de aplicação do direito estudado sob a
perspectiva das ciências não humanas. O neokantismo materializar-se através
da metodologia das ciências do espírito, a partir de duas escolas, quais sejam,
a de Marburgo8, com aptidão filosófica em estudos abertos da ética e Justiça9, e
a Sudocidental alemã (estudo de valores a determinados fins – teleologia) – o
direito voltado para a realidade cultural10 (DE SOUZA, 2019).
Com esta concepção, extrai-se dois significados metodológicos entre
o ser (existência – ciências naturais) e o dever ser (mundo axiológico – dos
valores), pois é a noção de valor que fundamenta a distinção entre as ciências
naturais (ontologia) das ciências jurídicas (axiologia), e, para o neokantismo, o
foco para o estudo dos valores (PRADO, 2014)11.
Para a ideologia desta Escola, com pensadores como Hans Kelsen, a coisa per si não existe,
provocando ao homem a ausência de limites, ao compreender que o objeto é criado (conhecimento)
pelo próprio conhecimento. A realidade é uma espécie de caos em que não se pode penetrar
senão por meio do valor, que é o que cria o objeto. A consequência para o direito penal é que o
valor não se limita a agregar um dado, mas sim, o direito penal se insere a realidade recriando-a,
concluindo-se que o direito penal não respeitaria o dado concreto da realidade. (ZAFFARONI;
PIERANGELI, 2015).
9
Com expoentes como Rudolf Stammler e Hermann Cohen.
10
Nesta Escola, em destaque, os conhecimentos teóricos de Gustav Radbruch e Edmund Mezger.
11
No dizeres de Prado (2014), o Neokantismo petrificou o conceito estrito do direito, o que
a tornava uma teoria meramente complementar do positivismo jurídico, restando-se inalterado
o aspecto objetivo (objeto), e alterando somente o sujeito (aspecto subjetivo), a concepção de
realidade cognoscível (sujeito-objeto) na ciência jurídica (PRADO, 2014).
8
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Importante frisar, que ao neokantismo se deve a contribuição de vários
institutos da teoria geral do direito penal (teoria do delito), dos quais destacam-se
a dos elementos subjetivos do tipo, a antijuridicidade material e a culpabilidade
(DE SOUZA, 2019).
Na evolução de pensamentos, entre o Neokantismo e o Funcionalismo,
surge a teoria finalista proposta por Hans Welzel, ao discutir o conceito de
ação no direito penal. Retoma-se a partir da respectiva teoria, a influência do
naturalismo sobre a ciência do direito penal, com ênfase nas estruturas lógicoobjetivas12, existentes por si, sem que nelas interfiram juízos de valores, próprio
dos propósitos do neokantismo (MIR, 2010).
Esta estrutura lógico fundamental denominada de ação é vista por Welzel
como um acontecimento final e não puramente causal (WELZEL, 2011, p. 31)13.
A ação humana caracterizada como a capacidade do ser humano na antecipação
de suas condutas (previsão das consequências de seu agir), faz com que a Lei
não proíba a causalidade de resultados, mas as ações finais, realizações humanas
dotadas de sentido e significado (DE SOUZA, 2019).
Para Welzel (2011), o resultado final de uma ação manifesta-se sobre
duas fases: o pensamento (antecipação, seleção dos meios necessários para a
realização e os efeitos concomitantes que podem reduzir a ação), e a realidade,
um processo causal na realidade, a determinação do fim, de forma que, ausente
a manifestação real do pensamento, o resultado não se produz por qualquer
motivo, e, portanto, a ação final resta-se tão somente na forma tentada
(WELZEL, 2011, p. 33-34).
A dogmática proposta pela teoria finalista contribuiu de maneira valorosa
para a criação e interpretação de codificações penais, com reflexos na legislação
brasileira. Imperioso dizer que a doutrina brasileira continua adaptada ao
finalismo (REIS, 2009), teoria que contribui de maneira significativa quando
se trata de crimes dolosos, porém, objeto de crítica quando se fala de crimes
culposos e omissivos em razão de sua essência (DE SOUZA, 2019).
Na evolução da teoria finalista, surge a teoria do funcionalismo. Em duas
vertentes, uma de natureza sistêmica, proposta por Günther Jakobs e a outra,
Dentre as estruturas lógico-objetivas, a primeira delas, que privilegia o ser como essência, é o
conceito ontológico de ação humana, a ação como o exercício de uma atividade finalista. Desta
forma, o legislador jamais pode modificar ou ignorar a estrutura finalista da ação humana. Não se
trata a ação humana do conjunto de elementos objetivos e subjetivos, mas sim, a própria direção
do curso causal pela vontade do homem (MIR, 2010).
13
O Homem, graças ao seu saber causal, prevê dentro de certos limites a probabilidade de
consequências de sua conduta, e, graças a esta percepção que o orienta a um fim que possa
ser dominado por sua conduta, esta atividade final é caracterizada por “vidente”, enquanto a
causalidade é “cega”, melhor dizendo, a atividade final é uma conduta dirigida consciente em razão
de um fim, e, o acontecer causal não está dirigido em razão do fim, mas resultantes de várias
causas existentes em cada momento (WELZEL, 2011, p. 31-32)
12
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de vocação teleológica, com um viés menos ortodoxo de autoria de Claus Roxin
(REIS, 2009, p. 60).
A proposta de Jakobs atende como finalidade precípua do direito penal a
manutenção e a garantia da identidade normativa da sociedade, sob a perspectiva
de um caráter autopoiético14. O fundamento se baseia na ideologia de Niklas
Luhmann15, através de um sistema de organização baseado na execução e
obediência a um conjunto normativo, e, concomitante a este sistema regrado,
assegurar a estabilidade e a satisfação do feixe que compõe este conjunto através
do papel desempenhado por cada unidade que compõe este sistema.
Em suma, Jakobs16 propõe como teoria a ideia de que a pena tem a
missão de manter o sistema normativo, como modelo de conduta para o correto
convívio social (DE SOUZA, 2019). Trata-se da evidencia de um sistema
jurídico-penal, traçado sob o enfoque de limitações normativas sociológicas,
que tem por finalidade estabelecer o direito como um sistema comunicativo,
fechado e autorreferente (LUHMANN, 1983).
Por outro contexto, a teoria proposta por Claus Roxin (teleológica) adota
como objetivo a inserção de elementos da política-criminal17 na dogmática penal
(DE SOUZA, 2019). Apresenta-se, como um sistema orientado de valores,
reforçado por premissas constitucionalmente sedimentadas (REIS, 2009,
A teoria proposta se desenvolve através de uma analogia pela expressão organização
autopoiética, que se origina da tese da organização dos seres vivos, na medida em que estes se
caracterizam por produzirem-se continuamente a si mesmos, diferenciam-se entre si por terem
estruturas diferentes, mas são iguais em sua organização (MATURANA; VARELA, 1995, p. 84/87).
15
Niklas Luhmann apresenta as dimensões social, temporal e prática, como forma de harmonia
e convivência da sociedade altamente complexa. A função do direito reside na eficiência seletiva,
na seleção de expectativas de comportamento que se encaixem nas três dimensões, caracterizando
esta generalização de dimensões compatíveis a cada caso (LUHMANN, 1983, p. 116). Portanto,
conceitua o direito “como a estrutura de um sistema social que se baseia na generalização
congruente de expectativas comportamentais normativas” (LUHMANN, 1983, p. 121).
16
A crítica ao modelo adotado por Jakobs justifica-se em razão do extremismo, taxado de
normativismo radical, provocado pela funcionalidade sistêmica e a prevenção ao positivismo (DE
SOUZA, 2019). Ainda, a redução do fenômeno jurídico a faceta sociológica; um sistema baseado
tão somente em expectativas normativas, sendo difícil enxergar a satisfação de todos os problemas
em um todo unitário (sistema); impossibilidade do ser humano ficar restrito a execução de papéis
específicos, diante da vasta evolução social (REIS, 2009, p. 62).
17
A proposta disposta por Roxin rechaça o modelo positivista, vinculando-se, de forma relativa,
sobre perspectivas ontológicas. Para o autor, a concepção da teoria do delito se caracteriza pelo
seguinte raciocínio: a obtenção de determinadas finalidades em relação a persecução criminal
se materializa quando declarado que o sistema se constrói em virtude de raciocínios puramente
dedutivos, a partir de axiomas incontestáveis, uma ontologia de modo cego (ROXIN, 2000).
É dizer que “(...) Y si ese modus operandi se há dado siempre, es porque resulta muy difícil negar
que todo el Derecho penal nace precisamente de exigencias de política criminal: en concreto, la de
hacer posible la convivência pacífica en sociedad” (ROXIN, 2000, p. 98).
14
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p. 63). Em outras palavras, a teoria se materializa sobre um sistema normativista
dualista. Normativista, porque a finalidade é a construção da interpretação penal
com foco em juízos de valor, e dualista, pois dialoga com a realidade social,
analisando os fins políticos-criminais a cada caso concreto (DE SOUZA, 2019).
Em complemento, ambas as divisões da teoria funcionalista preenchem
uma proposta de superação dos modelos causalista e finalista, considerados
fragilizados, ante a insuficiência de resposta estruturada nos complexos problemas
surgidos no direito penal. Tal sistema, se caracteriza por estruturar o sistema
jurídico-penal com base nos fins da pena (CALLEGARI; LINHARES, 2018).
O ponto de diferença entre as correntes dogmáticas de Jakobs e Roxin se
caracteriza na função do direito penal: para Roxin, o cenário do direito penal se
volta para a proteção de bens jurídicos essenciais à sociedade, um sistema jurídico
penal aberto, com a finalidade de resolver as situações de forma flexível atendendo a
utilidade social (DE SOUZA, 2019). Para Jakobs, o bem jurídico não é considerado
como finalidade imediata da pena, sustentando como missão do direito penal, a
proteção da validade da norma: um sistema fechado normativista, que sofreu
severas críticas, ante a ausência de flexibilidade frente a evolução social, e, por
conformar-se com o direito penal do inimigo18 (CALLEGARI; LINHARES, 2018).
Portanto, denota-se clarividente a contribuição das teorias apresentadas
para a história da dogmática penal, sempre observando o entrelace epistemológico
com a filosofia, ora concebendo o direito penal sob o prisma de que “nada no
mundo do ser, vincula o universo do dever ser” (neokantismo), perpassando aos
pensamentos de natureza ontológica (preocupação do direito penal enquanto
existência natural – ser), para ao fim, se retornar ao funcionalismo sob uma
concepção deontológica (dever ser).
3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA
O grande foco de debate perfaz-se acerca da atribuição de
responsabilidade penal aos entes coletivos (pessoas jurídicas) em razão do
A teoria sustenta como base a antecipação da punição; desproporcionalidade das penas
e relativização/supressão de garantias processuais; criação de leis severas aos respectivos
destinatários (organizações criminosas). Neste sentido: “(...) El derecho penal de enemigos
sigue otras reglas distintas a las de um Derecho penal jurídico-estatal interno y todavia no se há
resuelto en absoluto la cuestion de si aquél, uma vez indagado em su concepto, se revela como
Derecho” (JAKOBS, 2004, p. 43). Como particularidades da teoria em destaque: (...) 1) amplio
adelantamiento de la punibilida; 2) falta de uma reducción de la pena proporcional a dicho
adelantamiento; 3) paso de la legislación de Derecho penal a la legislacións de la lucha para
combatir la delicuencia, y, em concreto, la delincuencia econômica; 4) supresión de garantias
procesales, donde la incomunicación del processado constituye acutalmente el ejamplo clássico
(JAKOBS, 2004, p. 43-44).
18
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aumento e diversificação das atividades econômicas capitalistas, com ênfase ao
crime organizado (narcotráfico, terrorismo), e, da dificuldade na identificação
física dos infratores em crimes econômicos (RIPOLLÉS, 2012, p. 109-110)19.
A responsabilidade penal coletiva é justificada em virtude dos inúmeros
bodes expiatórios atuantes às escondidas no emaranhado de funcionários das
corporações. Esta possibilidade de atuar de forma blindada no cometimento
de crimes provoca a necessidade de punir-se diretamente a pessoa jurídica,
para que esta autorregule-se, e organize as pessoas físicas que dela façam parte
(RIPOLLÉS, 2012)20.
O debate no entorno da política criminal fomenta-se na atribuição de
fiscalização das pessoas jurídicas, quanto a autorregulação e controle de seus
entes físicos que compõem a sociedade, como uma forma de transferência
de obrigatoriedades, próprias do poder público e que deveriam por estes
restarem materializadas.
Ocorre que a grande dificuldade que apontada é atribuir um conceito
padrão de juízo socialmente aceitável de responsabilidade penal das pessoas
jurídicas, tarefa árdua e que gera amplos debates na seara político-criminal.
3.1 EVOLUÇÃO (INFRA)CONSTITUCIONAL SOBRE O TEMA
A responsabilidade penal da pessoa jurídica encontra respaldo
constitucional nas disposições dos artigos 173 §5° e 225 §3°, respectivamente
nos capítulos a que se referem sobre a ordem econômica e financeira e o meio
ambiente (BRASIL, 1988)21.

Em defesa, falava-se na negativa de atribuição a responsabilidade criminal coletiva em razão
de que as sociedades não possuem capacidade de ação, e, impossibilitadas de atribuição da
culpabilidade, não suscetíveis, portanto, de sofrerem penas. Tal raciocínio foi perdendo forças, na
medida em que surgiram a necessidade de punição dos delitos econômicos/financeiros, e novas
vias de luta para a criminalidade organizada (CUSSAC; BUSATO, 2017, p. 40).
20
Em outras palavras, o objetivo primordial do estabelecimento da responsabilidade penal é
incentivar a autorregulação e a auto-organização dos entes coletivos, até o ponto em que sua
punição está condicionada, em boa medida, pela indisponibilidade de instrumentos que facilitem
a prevenção e persecução de delitos (RIPOLLÉS, 2012, p. 110).
21
Art. 173 (...).
§ 5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica,
estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza,
nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular.
Art. 225 (...):
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores,
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação
de reparar os danos causados.
19
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Em que pesem os aportes teóricos convergentes22 e divergentes23 quanto
à atribuição da responsabilidade penal da pessoa jurídica, importa esclarecer
que a intenção do legislador constituinte, antes ou depois de escrito do texto,
foi excepcionar, a regra geral da responsabilidade penal das pessoas físicas e
colmatar as fendas até então existentes sobre a viabilidade de imputação penal
em face da pessoa jurídica (SHECAIRA, 1998, p. 126).
Em matéria infraconstitucional, destaca-se a Lei de Crimes Ambientais,
tipificada sob nº. 9.605 de 1998, legislação que chancelou a disposição
constitucional prevista no artigo 225 § 3°, atribuindo de forma expressa a
responsabilidade penal da pessoa jurídica.
No artigo 3°, prescreve-se que as pessoas jurídicas serão responsáveis
administrativa, civil e penalmente, caso a infração venha a ser cometida por
decisão de representante legal do ente coletivo, ou mediante o próprio órgão
coletivo da empresa, não excluindo, para tanto, a responsabilidade das pessoas
físicas, autoras, coautoras ou partícipes, atuantes sobre o mesmo fato típico
(BRASIL, 1998)24.
Estabelecidos estes breves contornos legislativos, passa-se a discorrer a
relevância das teorias da auto/heterorresponsabilidade penal da pessoa jurídica.
3.2 A AUTO E HETERORRESPONSABILIDADE PENAL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Como premissa, questiona-se: A quem atribuir a responsabilidade penal?
Existiria a possibilidade de atingir o alto escalão da empresa (diretores, gestores
principais), ou a responsabilidade restaria configurada aos subalternos, a quem se
delegaria a respectiva responsabilidade pelo ilícito cometido? (DE SALLES, 2011).
Parece inimaginável para Shecaira (1998, p. 149), pensar a existência de responsabilidade
coletiva sem a coautoria com a pessoa individual em razão da relevância da conduta criminosa
praticada para o reconhecimento do crime da pessoa coletiva, e do coautor (pessoa individual),
responsável pela execução do delito.
23
Cezar Roberto Bitencourt defende a responsabilidade penal individual dos autores físicos
(art. 5° LV da CF/1988), e, de forma contrária, caso não se consiga identificar as pessoas físicas
(sujeitos ativos), correr-se-á o risco de ter que se contentar com a pura penalização formal das
pessoas jurídicas, diante da dificuldade probatória e operacional, provocando uma explícita função
simbólica do direito penal. (BITENCOURT, 1998). No mesmo sentido, Dotti (2020) enfatiza que a
possibilidade de atribuição de um delito é privativa às pessoas físicas, uma vez que, a imputabilidade
jurídico-penal é uma qualidade/atributo dos seres humanos, intitulada teoria da ficção, que contraria
a teoria objetiva ou da realidade, em que as pessoas seriam dotadas de realidade.
24
Neste raciocínio, Milaré (2018) esclarece que o objetivo da Lei é punir o criminoso certo e
não somente o mais humilde ou “pé de chinelo” no jargão popular, uma vez que, o delinquente
nesta esfera não é o quitandeiro de esquina, mas sim, a pessoa jurídica que busca da atividade
produtiva a finalidade lucrativa sem qualquer análise aos riscos ecológicos que poderão provocar
dita atividade,
22
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Sob uma perspectiva dogmática, a responsabilidade penal da pessoa
jurídica ramifica-se em duas correntes: a atribuição de responsabilidade
personalíssima da pessoa jurídica como sujeito de direitos (sujeito passivo
da prática delituosa), e, por outro lado, a responsabilidade da pessoa jurídica
que reflete a pessoa física dos seus responsáveis legais pelos atos praticados
em favor da pessoa jurídica. Tratam-se, respectivamente, das figuras da
autorresponsabilidade25 e da heterorresponsabilidade26 da pessoa jurídica pelos
ilícitos penais cometidos.
Neste contexto, a heterorresponsabilidade defende a ideia da
responsabilidade penal do ente coletivo, somente na hipótese de atuação de
uma pessoa física que a represente quando do ato ilícito penal materializado
(DETZEL; GUARAGNI, 2016, p. 14).
Do raciocínio exposto, a responsabilidade individual permanece
fragilizada para convencer a atribuição de culpa a um dos indivíduos que
compõem os grandes conglomerados empresariais.
Portanto, Shecaira (1998, p. 148) estabelece requisitos para a configuração
da heterorresponsabilidade: a) que a infração individual tenha sido praticada no
interesse da pessoa corporativa; b) que a infração individual não se situe fora
da esfera de atuação da empresa; c) que a infração tenha sido cometida por
pessoa ligada de forma íntima a empresa; d) que a prática da infração tenha sido
realizada sobre o albergue da pessoa corporativa.
Em contrapartida, o modelo de autorresponsabilidade sustenta-se sobre
determinados critérios: a) imputar a pessoa jurídica através do ato materialmente
realizado por seus próprios representantes (injusto culpável a pessoa jurídica),
sem que dispenda de atenção ao executor (pessoa física); b) um defeito de
organização ou vigilância em concreto da conduta delitiva, pois não impediu
ao executor (pessoa física) a prática do fato delitivo, e, portanto, responde
a sociedade; c) uma cultura corporativa deficitária (fato delitivo próprio da
sociedade), que fomenta ou não impede seus representantes de práticas delituosas
O modelo de autorresponsabilidade significa imputar a sociedade de forma personalíssima as
condutas delitivas cometidas por ela mesma, ainda que se possa pressupor que um funcionário
(diretor, administrador ou empregado) tenha realizado uma atividade por conta e em favor
desta sociedade (RIPOLLÉS, 2012, p. 112). Isto não quer dizer que a pessoa física ficará isenta
de responsabilidade pela conduta delituosa praticada, significando, como essência, que a
responsabilidade penal da pessoa jurídica independe a ação ou omissão manifesta perpetrada
pela pessoa física (DETZEL, 2016, p. 57).
26
A menção idealizada pela doutrina - sistema vicarial (direito Francês) – responsabilidade
por ricochete, é utilizada desde o ano de 1994 no Código Penal Francês, na medida em que, a
responsabilidade penal da pessoa jurídica é analisada a partir dos reflexos da responsabilidade
penal da pessoa física (administrador, diretor, representante legal da pessoa Jurídica), responsável
pela ação ou omissão delitiva (DETZEL, 2016, p. 39).
25

455

ESTUDOS SOBRE DIREITO PENAL MODERNO

reiteradas; d) uma reação defeituosa da pessoa jurídica frente a conduta delitiva
realizada por seus representantes ou empregados (RIPOLLÉS, 2012, p. 112).
Neste aspecto, Nuria Pastor Munoz, ao descrever a obra de Gómez-Jara,
afirma que a responsabilidade da pessoa jurídica é análoga a responsabilidade
individual, de forma a se reformular o conceito de culpabilidade no direito
penal ao ponto de considerar a culpabilidade aplicável tanto para a pessoa
física, quanto para a jurídica (MUNOZ, 2005).
Se propõe, portanto, em construir a culpabilidade empresarial como um
equivalente funcional da culpabilidade individual “una responsabilidad penal
genuína de la empresa y no derivada de sus membros” (MUNOZ, 2005, p. 626).
Neste raciocínio, percebe-se que o autor Espanhol se vale da
autorresponsabilidade penal da pessoa jurídica, a fim de atribuir uma autonomia
de culpabilidade ao ente coletivo, distinta da culpabilidade dos entes individuais.
Gomez-Jara rechaça o individualismo metodológico que considera a ação
humana como característica da sociedade, e passa a construir a responsabilidade
penal da empresa, a partir da teoria dos sistemas e o construtivismo a partir de
um paradigma de natureza filosófica (MUNOZ, 2005, p. 626).
Observa-se, portanto, a mudança político-criminal em busca de
uma visão de responsabilidade criminal da pessoa jurídica pela figura
da autorresponsabilidade, em especial ao combate à irresponsabilidade
organizada, de forma a superar a laboriosa identificação da autoria individual
dos empregados, no emaranhado contexto de grandes corporações empresariais
(JANUÁRIO, 2016, p. 169-170).
Portanto, sob esta nova concepção de responsabilidade, deve-se observar
de forma paralela, dois propósitos distintos de responsabilidade em uma nova
vertente da teoria do delito: as individualidades da pessoa coletiva e pessoa
física, ambas com distintas responsabilidades criminais. Isto se deve, as
discussões sociológicas mencionadas em tópico anterior acerca da moderna
sociedade de risco, e do déficit legislativo de tipos penais, que não acompanham
na maioria das vezes, as inúmeras ações praticadas em um contexto empresarial
de atividade empresarial complexa.
3.3 UMA ANÁLISE JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA
A discussão acerca da responsabilidade penal da pessoa jurídica não
é recente, e remete a decisão emblemática do Recurso Extraordinário de nº.
548181 interposto pelo Ministério Público Federal, sob a relatoria da Ministra
Rosa Weber (BRASIL, 2013).
A propósito, antes mesmo da decisão definitiva em Recurso Extraordinário
proferida pela Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça defendia a teoria
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da dupla imputação (ou imputação simultânea) admitindo-se a responsabilidade
penal da pessoa jurídica, no caso concreto em crimes ambientais, desde que,
de forma simultânea, se permitisse a aplicação da pena a pessoa coletiva, bem
como da pessoa física que atua em nome e no benefício daquela.
Tratava-se, portanto, da defesa em prol da heterorresponsabilidade da
pessoa jurídica, a exemplo, na decisão de Recurso Ordinário em HC de n.
43354/PA de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior (BRASIL, 2015).
Concomitante à defesa da dupla imputação, o próprio Superior Tribunal
de Justiça27, modificou a ideologia da heterorresponsabilidade, quebrando
o paradigma de vincular a responsabilidade da pessoa jurídica atrelada a
responsabilidade da pessoa física de seus representantes e encarregados.
Modifica-se o posicionamento para a autorresponsabilidade, na medida em
que ente coletivo e pessoa física possam responder de forma discriminada pela
prática delituosa cometida, sem que vincule a hipótese de dupla absolvição de
ente coletivo e individual, porventura a pessoa física fosse absolvida, ou quando
do trancamento da ação penal desta28.
A teoria da autorresponsabilidade da pessoa jurídica consolidou-se com a
decisão do Recurso Extraordinário de nº. 548.181, em que o Ministério Público
Federal, irresignado com a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça
em defesa da tese da dupla imputação (responsabilidade simultânea), defendeu
perante a Corte Suprema na tese deste Recurso Extraordinário a ideia da
identidade das responsabilidades de pessoa física e jurídica (BRASIL, 2013)29.
Respectivo julgado defendeu preceito Constitucional (art. 225 § 3° da
CF/1988), ao estabelecer a interpretação literal do dispositivo da Constituição
Federal (mandato expresso de criminalização), e, ainda, justificando o conectivo
“e” entre as expressões penais e administrativas, restando-se, portanto, superada
sobre a ótica constitucional, a dúvida enfrentada (BRASIL, 2013).
Não menos importante, ilustra-se ainda, posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, de Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, em que a pessoa jurídica, não sendo considerada de grande porte econômico, as decisões
unificadas em um único gestor, poder-se-á admitir o nexo causal entre o resultado da conduta
constatado pela atividade da empresa e a responsabilidade pessoal por culpa subjetiva do gestor
(BRASIL, 2019).
28
Neste sentido, ilustra-se a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso
em Mandado de Segurança de n. 39.173 – BA, sob a relatoria da Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, seguindo a posição da Suprema Corte, ao proferir que a pessoa jurídica é responsável
penal por delitos ambientais, inobstante a responsabilidade simultânea da pessoa física que agia
em seu nome (BRASIL, 2015).
29
Em trechos da decisão, a Ministra relatora é muito clara ao mencionar a dificuldade de
responsabilização penal da pessoa física em entidades corporativas como foi o caso da Petrobras
na situação em concreto, exemplificando inúmeras empresas que detêm o domínio da atividade
econômica (BRASIL, 2013, p. 38).
27
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Mais ainda, parafraseando o posicionamento da Corte Suprema, a
eminente Ministra Rosa Weber defende que, mantida a ideologia do Superior
Tribunal de Justiça, através da responsabilidade penal da pessoa jurídica
condicionada a responsabilidade da pessoa física, a subordinação restaria
predominante, e, pela coerência, por exemplo, não haveria sentido condenar
ambas em razão de condicionantes totalmente distintas (BRASIL, 2013, p. 50).
Ademais, o sentido proposto pelo órgão julgador, não é o de afastar a
análise do injusto praticado por setores da atividade empresarial, mas sim,
justificar que a responsabilidade parcial destes entes, muitas vezes, não
leva a cabo a responsabilidade principal do delito cometido, provocando a
possibilidade de responsabilidades incompletas (BRASIL, 2013, p. 53).
Em resumo, dividir as responsabilidades em tantas quantas forem
as práticas delituosas das pessoas físicas integrantes de conglomerados
empresariais, dificultaria e muito a atribuição de responsabilidade da
pessoa jurídica.
Dentro desse aspecto de atribuição de responsabilidade penal da pessoa
jurídica, importa elucidar os critérios utilizados no julgado, já citados em
momento anterior, para fins de atribuição da respectiva imputação penal: a) o
fato delituoso praticado em nome e sobre a proteção da empresa; b) a prática
delituosa deve ser realizada no interesse ou benefício da empresa (ausência de
satisfação e interesse próprio da pessoa física) (BRASIL, 2013, p. 58).
Diante do exposto, em que pese os votos contrários proferidos pelos
eminentes Ministros Luiz Fux e Marco Aurélio, favoráveis a não incriminação
da pessoa jurídica, permanece, portanto, consolidada nas decisões dos Tribunais
Superiores a tese da responsabilidade penal da pessoa jurídica, sob o manto da
teoria da autorresponsabilidade.
4 A CONTRIBUIÇÃO DO FUNCIONALISMO PARA A RESPONSABILIDADE PENAL
DA PESSOA JURÍDICA
Em contribuição à teoria do funcionalismo, Gomez-Jara Díez (2006, p.
53) ao fazer menção ao conceito construtivista de culpabilidade, estabelece
que a atividade empresarial começa a se desenvolver com o tempo de forma
organizada, e, sob a perspectiva da teoria do delito, enxerga-se a transformação
da capacidade de ação, para a capacidade de organização30.
Complementa-se ainda, o papel relevante da atividade empresarial, no processo de evolução
e identidade da sociedade moderna. Com efeito: “(...) A partir de dicha constatación se puede
construir un concepto de culpabilidad empresarial que, si bien no sea idêntico al concepto
de culpabilidad individual, sí que resulte funcionalmente equivalente. Es decir, culpabilidad
empresarial y culpabilidade individual no son iguales, pero sí funcionalmente equivalentes
30
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A equivalência funcional entre pessoas individuais e coletivas traz como
justificativa a existência de autorregulação e autodeterminação nas sociedades
modernas, em detrimento da ausência de controle estatal, uma vez que o próprio
Estado torna-se vulnerável no sentido de regular todos os riscos provocados
pela atividade empresarial moderna. Nasce, portanto, o cidadão corporativo,
com responsabilidades próprias intitulada autorresponsabilidade empresarial
(GOMEZ-JARA DIEZ, 2006)31.
Neste aspecto, quando a identidade corporativa reúne-se com a decisão
corporativa, a realidade do sistema é quem define quais são os membros
integrantes do ator corporativo, o que confere identidade distinta entre a
capacidade organizacional da capacidade individual dos membros da sociedade,
para efeito de atribuição de responsabilidade penal autônoma a pessoa jurídica
(GOMEZ-JARA DIEZ, 2006, p. 65).
Em complemento, a perspectiva de contribuição da teoria da imputação
objetiva proposta por Claus Roxin, que se desenvolve sob uma concepção
preventivo geral, com vias a evitar riscos ao indivíduo e a sociedade: o princípio
da realização de um risco não permitido (PRADO; DE CARVALHO, 2012).
Em outra extremidade, Jakobs desenvolveu uma teoria da imputação objetiva
de exclusividade normativa, com fundamento teórico pautado na teoria do
sistema social (PRADO; DE CARVALHO, 2012).
O contraponto das teorias resume-se para Roxin, na medida em que a
dogmática, inafastável da realidade, deve elaborar conceitos abertos a novos
conhecimentos empíricos (contemplação de tudo sobre a perspectiva de um
sistema dominante – que orienta critérios de imputação).
Por outro lado, para Jakobs, a renúncia a qualquer circunstância de
natureza empírica na elaboração do sistema penal (edificação de um sistema
orientado a valores, que concilie as garantias formais e materiais do direito
penal) (PRADO; DE CARVALHO, 2012).
A partir da teoria do funcionalismo, na visão extremada radical de
Jakobs ou a conservadora de Roxin, denota-se uma preocupação objetiva de
atribuir-se a responsabilidade penal, que supera tão somente à exclusividade
às pessoas naturais. Indispensável, portanto, que se abandone a ideia de
responsabilização por ricochete (heterorresponsabilidade), para uma assunção
de responsabilidade da pessoa jurídica como sujeito ativo de prática delituosa
(autorresponsabilidade).
Portanto, livrando-se dos critérios ontológicos/pré-normativistas da teoria
finalista, sem que afaste-se da real importância e contribuição da mesma até os
(GOMEZ-JARA DÍEZ, 2006, p. 54).
31
A empresa passa a desenvolver capacidade jurídica como cidadão de direitos, mas
principalmente deveres na esfera penal. Melhor dizendo: “(...) se constituye como un verdadeiro
ciudadano fiel al Derecho (GOMEZ-JARA DIEZ, 2006, p. 58).
459

ESTUDOS SOBRE DIREITO PENAL MODERNO

dias atuais, o funcionalismo consubstanciado na ideia do dever ser, introduz
uma política criminal sob uma perspectiva valorativa, de natureza sociológica,
desprovido das amarras positivistas e dogmáticas (SOUZA JUNIOR,
2011, p. 65).
Sob o ponto de vista da teoria sistêmica de Jakobs, percebe-se que o caráter
normativo sistêmico para a teoria do delito, servindo a pena como um modelo de
conduta para o coerente convívio social, torna-se enfraquecida na medida em que
evolução social na atualidade, não está submetida a uma política criminal restrita
ao comando da Lei, ou sistema normativo enfeixado e não flexível.
Em outra vertente, o funcionalismo valorativo ou axiológico proposto
por Claus Roxin transforma a teoria do delito adaptando-a à moderna sociedade
de risco. Para tanto, é preciso permear elementos da política criminal no direito
penal, adotando-se o normativismo, na interpretação da Lei a partir de Juízos de
valor, sem esquecer do diálogo com a sociedade.
Do contexto teórico apresentado, denota-se que a teoria do funcionalismo
contribuiu em grande parte, para uma vertente moderna na ideologia políticocriminal, provocada pelas constantes modificações da sociedade.
A ideia de inaplicabilidade de sanção penal às pessoas jurídicas, pela
ausência de qualificação como ente moral (pessoa natural), blindava aos olhos
da Lei, a punição das pessoas físicas que faziam parte dos quadros societários
deste ente corporativo.
Desta feita, o funcionalismo abre-se sob uma perspectiva axiológica,
no uso da política criminal pautada nas constantes evoluções sociais, marcada
por uma sociedade de risco, que proporcionalmente, na medida em que se
desenvolve, produz gradativamente mais riscos.
CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, que as evoluções oriundas de uma moderna
sociedade, especialmente no que diz respeito as interferências tecnológicas e
econômicas têm provocado proporcionalmente o aumento de riscos, na medida
em que se produzem de forma gradativa o aumento de produção. Respectiva
produção não restringe-se tão somente à cadeia produtiva empresarial, mas
também, a produção de informações nas redes midiáticas.
Toda esta evolução fez do direito penal, especialmente, em matéria de
teoria do delito, substituir a teoria ontológica de natureza finalista, para uma
evolução social-teleológica ou sistêmica (ser para o dever ser).
Neste contexto, o direito penal não pode ser visto exclusivamente
pela sua essência, com base no empirismo científico. O dever ser deveria
antever os fatos através da norma jurídica pré-existente, sistema utilizado pelo
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Neokantismo (nada no mundo do ser vincula ao dever ser), e, posteriormente,
com as evoluções do funcionalismo pós-finalista.
Desta forma, não se quer no presente raciocínio, concluir a exclusão da
teoria finalista do delito e respectiva importância até os dias atuais, inclusive
com relevantes reflexos no direito penal brasileiro, o revés, pretende-se
demonstrar é a presença atual da teoria do funcionalismo e a sua contribuição
na responsabilidade penal da pessoa jurídica.
Seja pela adoção da teoria normativista extremada de Jakobs com
recortes à teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, de forma conceber o direito
penal como um feixe de unidades básicas que entrelaçam-se e compõem um todo
organizado enquanto sistema de normas, seja pela adoção da teoria proposta por
Claus Roxin, sobre a criação de ações que provoquem um risco não permitido,
para efeito de equilíbrio da sociedade, denota-se a contribuição sob um aspecto
aberto e valorativo de interpretação das normas do direito penal, no intuito de
tutelar o contexto fático-social da moderna sociedade de risco.
Na atualidade, o que se presencia para fins de responsabilização
penal das pessoas jurídicas é a dificuldade de aferir-se os reais responsáveis
pela prática do delito em conglomerados empresariais. Para tanto, a teoria
da heterorresponsabilidade ou responsabilidade por ricochete torna-se
extremamente onerosa e impraticável para atingir-se o sujeito ativo.
Neste contexto, o funcionalismo busca através de seus fundamentos,
a partir de um critério axiológico, estabelecer a responsabilidade da pessoa
jurídica de forma personalíssima pela prática de delitos cometidos, melhor
dizendo a autorresponsabilidade.
Esta evolução de responsabilidade é atribuída ao ente corporativo, na
medida em que a atividade empresarial moderna é extremamente organizada e
se autorregula, criando-se uma capacidade corporativa, com identidade, melhor
dizendo, o cidadão corporativo.
Em suma, a contribuição das teorias do funcionalismo para a
responsabilidade penal da pessoa jurídica é evidente, de forma que os entes
corporativos se evoluem gradativamente em uma moderna sociedade de risco,
e, enquanto cidadão corporativo, é indispensável que assuma seus erros pelos
ilícitos cometidos, em especial, na esfera dos crimes organizados (econômicos).
Fica evidente, portanto, a contribuição da teoria do funcionalismo
para fins de estabelecer-se a transformação da heterorresponsabilidade para a
autorresponsabilidade penal da pessoa jurídica, quebrando o paradigma de que
somente é sujeito passivo de prática criminosa as pessoas naturais. A pessoa
jurídica na contextualização atual, conforme visto, pode e deve ser punida
de forma personalíssima sem prejuízo das responsabilidades dos integrantes
do ator corporativo.
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Indispensável, portanto, o desbloqueio da blindagem dos atos praticados
pelas pessoas físicas que compõem os entes corporativos através da figura da
autorresponsabilidade, de forma a atingir a pessoa jurídica em seu âmago na
fonte de atividade empresarial, com a finalidade de reprimir toda e qualquer
conduta praticada por seus gestores/empregados.

462

DISCIPLINA MINISTRADA PELO PROF. DR. SERGIO MORO NO PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA - UNICURITIBA

REFERÊNCIAS
BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dent-Zien.
Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução
de Sebastião Nascimento. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2011.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Responsabilidade penal da pessoa jurídica à
luz da Constituição Federal. Abr-1998. Disponível em: https://www.ibccrim.
org.br/noticias/exibir/3496/. Acesso em: 21 jan. 2021.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de
outubro de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em:
16 mai. 2020.
BRASIL. Decreto lei n. 2848 de 07 de dezembro de 1940. Código
Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/
del2848compilado.htm. Acesso em: 17 Set. 2020.
BRASIL. Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998.
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Acesso em: 21 fev. 2021.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário. Direito penal.
Crime ambiental. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. Condicionamento
da ação penal à identificação e à persecução concomitante da pessoa física que
não encontra amparo na constituição da república. Recurso Extraordinário
n° 548.181- Pr. Recorrente: Ministério Público Federal. Recorrido: Petróleo
Brasileiro S/A – Petrobrás. Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j.
06/08/2013.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Penal e processual penal. Recurso em
mandado de segurança. Responsabilidade penal da pessoa jurídica por crime
ambiental: desnecessidade de dupla imputação concomitante à pessoa física
e à pessoa jurídica. Recurso em Mandado de Segurança n. 39.173 – BA.
Recorrente: Petróleo Brasileiro S/A Petrobras. Recorrido: União. Relator Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Dje. 13/08/2015.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus. Crime
contra a administração ambiental. Pretensão de trancamento da ação penal.
Inépcia da denúncia. Inicial que não demonstrou o mínimo nexo causal entre o
acusado e a conduta imputada. consideração, apenas, da condição do recorrente
dentro da empresa. Ausência de menção da competência funcional do imputado.
Configuração de responsabilidade penal objetiva. Constrangimento ilegal
evidenciado. trancamento que abrange a pessoa jurídica indicada na denúncia.
463

ESTUDOS SOBRE DIREITO PENAL MODERNO

Teoria da dupla imputação. Incidência. Recurso em Habeas Corpus n. 43.354 –
PA. Recorrente: Sérgio Luis Pompéia. Recorrido: Ministério Público do Estado
do Pará. Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Dje. 14/10/2015.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Direito Penal e processual penal. Crime
ambiental. Ausência de omissão. Art. 68 da Lei n. 9.605/1998. Responsabilidade
pessoal do gestor. Sócio com domínio do fato. Empresa de grande porte. Súmula
7/STJ. Pena-base. Exasperação. Fundamentação idônea. Agravante prevista no
artigo 15, inciso II, alínea “a”, da Lei n. 9.605/1998. Incidência. Valor do diamulta exacerbado. Ausência de prequestionamento. Agravo regimental não
provido. Agravo regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.527.212 – DF.
Agravante: Wagner Canhedo Azevedo Filho. Agravado: Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios. Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, Dje. 27/09/2019.
CALLEGARI; André Luis; LINHARES, Raul Marques. O funcionalismo penal
e a abertura das categorias dogmáticas: um caminho à responsabilidade penal
da pessoa jurídica. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, ano 26,
v. 145, jul. 2018.
CUSSAC, José L. González; BUSATO, Paulo César. O modelo espanhol de
responsabilidade penal das pessoas jurídicas do CP de 2010. Revista Brasileira
de Ciências Criminais, São Paulo, v. 132, p. 39-60, jun. 2017.
DE DOUZA, Luciano Anderson. Direito penal: parte geral [livro eletrônico].
1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2019.
DE SALLES, Carlos Alberto. Responsabilidade penal da pessoa jurídica e
a proteção do meio ambiente. Doutrinas essenciais direito penal – Thomson
Reuters - Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 1, v. V, mar. 2011.
DETZEL, André Eduardo. Alternativas para a superação da vedação
dogmática da culpabilidade penal da pessoa jurídica nos modelos de hetero
e autorresponsabilidade. 134 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro
Universitário Curitiba - Curitiba, 2016. Disponível em: https://www.unicuritiba.
edu.br/images/mestrado/dissertacoes/2016/Andre_Eduardo_Detzel.pdf.
Acesso em: 26 jan. 2021.
DETZEL, André Eduardo; GUARAGNI, Fábio André. Alternativas para a
superação dos obstáculos dogmáticos da responsabilidade penal da pessoa
jurídica. Percurso, Curitiba, v. 1, n. 18, p. 1-28, 2016. Disponível em: http://
revista.unicuritiba.edu.br/index.php/percurso/article/view/1714/1111. Acesso
em: 21 jan. 2021.
DOTTI, René Ariel. Curso de direito penal [livro eletrônico]: parte geral. 2. ed.
em ebook baseada na 7. ed. impressa. Colaboração de Alexandre Knopfholz e
Gustavo Britta Scandelari. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.
464

DISCIPLINA MINISTRADA PELO PROF. DR. SERGIO MORO NO PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA - UNICURITIBA

GRECO, Luís. Um panorama da teoria da imputação objetiva. 1 ed. em e-book
baseada na 4. ed. impressa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.
GOMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. Imputabilidad de las personas jurídicas. Revista
Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, ano 14, n. 63, nov-dez 2006.
HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço. Tradução de Enio Paulo Giachini. 2.
ed. ampl. Petrópolis: Vozes, 2017.
HAN, Byung-Chul. Sociedade da transparência. Tradução de Enio Paulo
Giachini. Petrópolis: Vozes, 2017a.
HAN, Byung-Chul. No enxame: perspectiva do digital. Tradução de Lucas
Machado. Petrópolis: Vozes, 2018.
JAKOBS, Günther. Dogmática de derecho penal y la configuración normativa
de la sociedad. Madrid: Civitas Ediciones, 2004.
JAMAR, Izabela Lopes. Socialização e criminalização dos riscos: conflitos entre a
teoria da racionalidade moderna e a teoria penal liberal clássica. Revista Brasileira
de Ciências Criminais, São Paulo, ano 16, n. 70, p. 239-272, jan./fev. 2008.
JANUÁRIO, Túlio Felippe Xavier. Da teoria do delito para as pessoas jurídicas:
análise a partir da teoria construtivista de “autorresponsabilidade” dos entes
coletivos. Revista de Estudos Jurídicos UNESP, Franca, ano 20, n. 32, p.
161-191. jul/dez 2016. Disponível em: https://ojs.franca.unesp.br/index.php/
estudosjuridicosunesp/article/view/2155/2239. Acesso em: 25 jan. 2021.
LYRA, José Francisco Dias da Costa. A moderna sociedade de risco e o uso
político do controle penal ou a alopoiesis do direito penal. Revista Brasileira de
Ciências Criminais, São Paulo, ano 20, n. 95, p. 239-272, mar./abr. 2012.
MATURANA, Humberto R.; VARELA, Francisco G. A árvore do conhecimento:
as bases biológicas do entendimento humano. Tradução de Jonas Pereira dos
Santos. São Paulo: Editorial Psy II, 1995.
MIR, José Cerezo. O finalismo hoje. Doutrinas essenciais direito penal –
Thomson Reuters - Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 1, v. 2, out. 2010.
MUNOZ, Nuria Pastor. Revista de Libros. Anuário de Derecho penal y Ciencias
Penales. Gómez-Jara Díez, Carlos, La culpabilidade penal de la empresa,
Marcial Pons, p. 625-641, Madrid, 2005. Disponível em: https://www.boe.es/
publicaciones/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-P-2006-10062500641.
Acesso em: 02 fev. 2021.
LUHMANN, N. Sociologia do direito I. Tradução de Gustavo Bayer. Rio de
Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1983.
MILARÉ, Edis. Direito do ambiente [livro eletrônico]. 4. ed. em e-book baseada
na 11. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters, 2018.
PRADO, Luiz Regis. Tratado de direito penal brasileiro [livro eletrônico]: parte
geral. volume 2. 1 ed. em e-book baseada na 1 ed. impressa. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2014.
465

ESTUDOS SOBRE DIREITO PENAL MODERNO

PRADO, Luiz Regis; DE CARVALHO, Érika Mendes. Teoria da imputação
objetiva do resultado: uma aproximação crítica a seus fundamentos. 1 ed.
em e-ebook baseada na 2 ed. impressa. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2012.
REIS, Marco Antonio Santos. Novos rumos da dogmática jurídico-penal: da
superação do finalismo e de sua suposta adoção pelo legislador brasileiro a
um necessário esclarecimento funcionalista. Revista Brasileira de Ciências
Criminais, São Paulo, ano 17, n. 78, p. 41-74, maio-jun. 2009.
RIPOLLÉS, José Luiz Díez. De la sociedade del riesgo a la seguridad cuidadana:
um debate desenfocado. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo,
ano 16, n. 71, p. 70-99, mar./abr. 2008.
RIPOLLÉS, José Luiz Díez. A responsabilidade penal das pessoas jurídicas:
regulação espanhola – corporate criminal liability: Spanish regulation. Revista
dos Tribunais – Ciências Penais, São Paulo, v. 16, p.109-145, Jan–Jun/2012.
ROXIN, Claus. La evolución de la política criminal, el derecho penal y el
processo penal. Traducción de Carmen Gómez Rivero y María del Carmen
García Cantizano. Valencia: Tirant lo Blanch, 2000.
SHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998.
SOUZA JUNIOR, Carlos Miguel Villar de. Funcionalismo penal: aportes sobre
uma teoria axiológica do direito penal. Sistema Penal & Violência, Revista
Eletrônica da Faculdade de Direito – PUC-RS, Porto Alegre, v. 3, n. 1, 2011, p.
62-73, janeiro/junho 2011. Disponível em: https://revistaseletronicas.pucrs.br/
index.php/sistemapenaleviolencia/article/view/7865. Acesso em: 24 fev. 2021.
WELZEL, Hans. O novo sistema jurídico-penal: uma introdução à doutrina
da ação finalista. Tradução, prefácio e notas de Luiz Regis Prado. 3. ed. rev. e
ampl. da tradução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito
penal brasileiro [livro eletrônico]: parte geral. 1. ed. em e-book baseada na 11
ed. impressa rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
ZOLO, Danilo; BECK, Ulrich. A sociedade global do risco: um diálogo entre
Danilo Zolo e Ulrich beck. Revista Prim@ Facie, ano 1, n. 1, p. 1-21, jul./dez.
2002. Disponível em: https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/primafacie/
article/view/4245/3195. Acesso em: 21. jan. 2021.

466

DISCIPLINA MINISTRADA PELO PROF. DR. SERGIO MORO NO PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA - UNICURITIBA

A RECONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA ATIVIDADE FINANCEIRA COMO
MECANISMO DE IMPLEMENTAÇÃO E SOFISTICAÇÃO DAS PRÁTICAS,
DE COMPLIANCE NO BRASIL
THE HISTORICAL RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ACTIVITY AS A
MECHANISM FOR IMPLEMENTATION AND SOPHISTICATION
OF COMPLIANCE PRACTICES IN BRAZIL
Arick Mendes da Silveira Gomes 1
Sandro Mansur Gibran 2
RESUMO
O presente artigo objetiva analisar em que medida as práticas de atuação
financeira, notadamente bancárias, ocorridas ao longo dos séculos, servem como
uma base de sedimentação e sofisticação de mecanismos atuais de compliance
no Brasil. Para tanto, analisa a atividade financeira por meio do contrato de
depósito de bens fungíveis e dos contratos de empréstimo sob a perspectiva
da idade antiga (notadamente no Direito Romano); da idade média (com
foco nas cidades comerciais italianas e catalãs); e na ótica da idade moderna
(abordando-se os bancos de Amsterdam, Estocolmo e o Banco da Inglaterra).
Aborda a relação das práticas bancárias dos séculos anteriores com a sistemática
financeira da idade contemporânea. Conclui-se pelo alto grau de benefício da
reconstrução histórica financeira para com as atuais instituições nacionais,
verificando-se característica dialética na qual, de um lado, se vê a confiança
social nas instituições e na democracia e, de outro lado, as instituições que
mantêm políticas de compliance passam a atuar em prol da sociedade, mantendo
a estabilidade econômica e viabilizando o desenvolvimento e crescimento
nacional. Ressalta-se que a presente pesquisa fora realizada mediante um
método de pesquisa indutivo, sendo analisados casos concretos ocorridos ao
longo dos séculos, por meio de reconstrução histórica da atividade financeira,
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notadamente bancária, com revisão bibliográfica e documental nacional
e estrangeira.
PALAVRAS-CHAVE: Histórico Financeiro, Instituições Bancárias, Compliance,
Confiança Institucional.
ABSTRACT
This article aims to analyze the extent to which financial practices, notably
banking, wich occurred over the centuries, serve as a basis for sedimentation
and sophistication of current compliance mechanisms in Brazil. To this end,
it analyzes financial activity through the deposit contract of fungible goods
and also loan contracts from the perspective of the old age (notably based on
Roman Law); the middle ages (focusing on italian and catalan commercial
cities); and from the perspective of the modern age (approaching the banks of
Amsterdam, Stockholm and the Bank of England). It addresses the relationship
between banking practices of previous centuries and the financial system of the
contemporary age. It concludes by the high degree of benefit of the historical
financial reconstruction towards the current national institutions, verifying a
dialetical characteristic in wich, on the one hand, the society trusts in institutions
and in democracy, and, on the other hand, the institutions that mantaining
compliance policies start to act in favor of society, mantaining economic
stability and enabling national development and growth. It is noteworthy that
the present research was carried out using an inductive method, analyzing
specific cases that occurred over the centuries, through historical reconstroction
of financial activity, notably banking, with national and foreign bibliographic
and documentary review.
KEYWORDS: Financial History, Banking Institutions, Compliance, Institutional Trust.
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, escândalos econômicos fizeram parte dos debates
nacionais, de modo que as práticas fraudulentas de instituições financeiras
ocuparam as manchetes dos veículos de imprensa. As práticas de fraude pelas
instituições bancárias, bem como envolvimento em casos de corrupção e lavagem
de dinheiro fizeram com que a sociedade exigisse cada vez mais condutas éticas
das empresas, para que demonstrassem transparência e responsabilidade.
Dessa maneira, a espécie de governança corporativa denominada de
política de conformidade, mais conhecida como compliance, entrou em foco
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no cenário nacional, tratando-se de temática relativamente recente no Brasil.
As práticas de compliance se desenvolveram e sedimentaram-se nacionalmente
por meio de sua aplicação no setor financeiro.
A adoção, pelas instituições financeiras, de mecanismos de
compliance, se deu no intuito de assegurar o devido cumprimento normativo,
mitigação de riscos, aplicação de relatórios e melhorias no controle interno,
objetivando práticas saudáveis para a gestão de riscos operacionais nessas
instituições, notadamente no sistema bancário.
A problemática da presente pesquisa se dá no sentido de observar em
que medida as práticas de atuação bancária, que ocorreram ao longo da história,
servem como uma base de sedimentação e sofisticação de mecanismos atuais
que objetivem a otimização das práticas da atividade financeira.
Para tanto, utilizando-se de metodologia indutiva, com apoio em
pesquisa bibliográfica e documental, serão analisados casos concretos ocorridos
ao longo dos séculos, por meio de reconstrução histórica, para verificar se a
atividade bancária se desvirtuava e passava a adotar sistemáticas fraudulentas.
Inicialmente, será abordado o contrato de depósito de bens fungíveis
(também chamado de contrato de depósito irregular) dentro dos mecanismos
jurídico e financeiros de Roma. Haverá conceituação dessa espécie de contrato,
bem como sua contextualização no cenário da idade antiga, analisando-se o
caso concreto do Banco de Calisto I.
Em seguida, o contrato de depósito de bens fungíveis será
contextualizado no cenário da idade média, de modo que serão observadas as
práticas bancárias das cidades comerciais italianas, com ênfase à Florença e o
Banco dos Médicis, bem como as práticas bancárias da Catalunha medieval,
com maior foco na cidade de Barcelona.
Ato contínuo, abordar-se-á a sistemática financeira da idade moderna,
com análise dos bancos de Amsterdam, Estocolmo e do Banco da Inglaterra,
observando, especialmente a atuação de tais bancos diante dos depósitos e
reservas de contingente.
Por fim, será observada em que medida as práticas bancárias dos
séculos anteriores têm ligação com a sistemática financeira atual, sob o prisma da
idade contemporânea, por meio de análise dos mecanismos atuais de prevenção,
fiscalização interna e externa dos bancos, verificando a contribuição histórica
da atuação financeira para fins de manutenção e evolução dos mecanismos de
controle já existentes. Além disso, será feita abordagem sobre os critérios para
potencial criação de mecanismos mais sofisticados haja vista a temática de
compliance, no Brasil, ter somente trinta anos existência.
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1 ATIVIDADE FINANCEIRA SOB A PERSPECTIVA DA IDADE ANTIGA
A abordagem do presente capítulo será feita com o objetivo de ressaltar
a linha bastante tênue entre lícito e ilícito, e por vezes tendente à fraude, na
mecânica da atividade bancária ao longo da história. Para tanto, será utilizado
como premissa a espécie contratual conhecida como Contrato de Depósito
Monetário Irregular (também conhecido como Contrato de Depósito de Bens
Fungíveis), destacando-se, inicialmente em que consiste tal contrato para, em
seguida, explorar as práticas bancárias ao longo dos séculos.
Acerca do Contrato de Depósito Irregular — ou Contrato de Depósito
de Bens Fungíveis — esclarece Soto (2012, p. 40) que se trata de um depósito
“cujo elemento fundamental é a total disponibilidade dos bens depositados
a favor do depositante, assim como a obrigação de guarda e proteção com a
diligência máxima por parte do depositário”. Desse modo, quando o depositante
levantar o referido depósito, deverá aceitar receber o equivalente exato no
que concerne a quantidade e qualidade do conteúdo depositado, todavia, não
receberá exatamente as mesmas unidades específicas, por se tratar de bens de
natureza fungível.
No ordenamento jurídico brasileiro, o contrato de depósito de bens
fungíveis já era abordado no Código Civil de 1916, no art. 1.280, e também
fora elencado no Código Civil de 2002, no art. 645, o qual preconiza que o
depósito de coisas fungíveis que o depositário se obriga à restituir o objeto de
mesmo gênero, qualidade e quantidade ao depositante, será regulado pelo que o
diploma legal estabelece acerca do mútuo. No Código Civil de 1916, inclusive,
o artigo 1.280 já dispunha o regime jurídico do contrato de mútuo ao contrato
de depósito de bens fungíveis (BRASIL, 1916).
Outrossim, Andrighi (p. 18-20) esclarece que o referido contrato tem
por finalidade a guarda de coisa alheia, aperfeiçoando-se com a entrega da
coisa ao depositário, o qual assume a obrigação de guardar e conservar a coisa
depositada. No que toca à classificação, frisa-se que o depósito irregular:
“envolve bens fungíveis, como o dinheiro, obrigando-se o
depositário a restituir a coisa do mesmo gênero, qualidade
e quantidade. Cite-se, como exemplo, o depósito bancário,
que se rege pelo disposto acerc a do mútuo, acarretando a
transferência do domínio (art. 1280, CC de 1916 e art. 645,
novo CC)”.( ANDRIGHI p. 24).

Ainda sobre as obrigações do depositário no contrato de depósito
irregular, o dever de restituição não precisa ser necessariamente o exato bem
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depositado, mas sim “outra de mesmo gênero, qualidade e quantidade, razão
pelo qual é disciplinado pelas regras concernentes ao contrato de mútuo”
(MURAD Apud ANDRIGHI p. 4), explicação corroborada por Soto (2012, p.
38), o qual refere-se ao conjunto quantidade, qualidade e gênero com a sua
terminologia em latim, qual seja, tantundem.
Uma vez abordado brevemente o regime jurídico aplicado ao contrato
de depósito de bens fungíveis, ou contrato de depósito irregular, faz-se mister
análise verticalizada sobre a atividade bancária ao longo dos séculos sobre os
mecanismos relativos ao contrato de depósito irregular, haja vista o fato de
que tais instituições deveriam se submeter a, nos dizeres de Soto (2012, p.65),
“princípios tradicionais do Direito no que respeita ao depósito irregular”, bem
como à atividade regulatória de governos sobre as atuações bancárias. Tal
análise buscará analisar eventual inclinação da atividade bancária à mecanismos
fraudulentos durante a história, o que invariavelmente acarreta em cenários
econômicos de expansão e retração.
Tomando à análise inicial o Sistema Bancário em Roma, verificase que os argentarii, os quais desempenhavam a função de banqueiros de
depósito, dentre outras funções estabelecidas a um banqueiro (POSTE, p. 382,
1904), não dispunham dos montantes a eles confiados, de modo que deviam
custodiar e guardar esse tantundem de maneira diligente (SOTO, 2012 p. 77.).
Todavia, existiam mecanismos de aceitação de depósitos a prazo, nos quais
os bancos tinham maior discricionariedade na utilização dos bens depositados
e, na prática, serviam como empréstimos ou contratos de mútuo com
pagamento de juros.
Acerca de eventuais atividades bancárias fraudulentas, encontra-se
importante exemplo na falência do Banco de Calisto I, que fora papa e santo
(217-222 DC). CHURRUCA (1992, p. 61-86) esclarece que Calisto apropriouse indevidamente dos depósitos que recebeu e, uma vez que se viu sem quaisquer
condições de devolver tais depósitos, tentou fugir e fora capturado, castigado
e condenado a trabalhos forçados na Sardenha, sendo liberto após intervenção
de Márcia, concubina do imperador Cômodo. Após, Calisto fora eleito Papa e
morrera como mártir.
Na abordagem de tal temática, Soto (2012, p. 78) reitera o foco na
ocorrência período de forte expansão inflacionária seguidos de crise de confiança
no sistema financeiro, perda do poder de compra e a falência de diversas
empresas, sejam elas comerciais ou financeiras. Além disso, salienta os fatores
de desintegração social e econômica do império como políticas inflacionistas dos
imperadores, aumento no preço dos produtos de maior necessidade e políticas
de intervenção estatal que acabaram por acelerar o processo de desintegração.
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2 ATIVIDADE FINANCEIRA SOB A PERSPECTIVA DA IDADE MÉDIA
Uma vez assolado o império romano, e iniciado o processo de
feudalização na Europa, a retração econômica prejudicou a atividade financeira,
motivo pelo qual, na Idade Média, os mosteiros tiveram posição de destaque na
custódia e guarda de bens (SOTO 2012, p. 81-82).
Durante o final do século XI e começo do século XII, houve
reestruturação comercial e mercantil na Europa Continental, notadamente nas
cidades de Veneza (bem como demais cidades italianas banhadas pelo Mar
Adriático), Pisa e, posteriormente, Florença, por volta do século XIV, de modo
que tal prosperidade “levou-as a alcançar um importante desenvolvimento
financeiro que motivou um ressurgimento dos bancos” (SOTO, 2012, p. 82),
bem como “devemos reconhecer que havia íntima relação entre a prática
bancária medieval e a prática bancária da antiguidade clássica” (USHER, 1943
p. 10-11, Tradução livre).
Todavia, em que pese à existência de maiores teorias jurídicas que
diziam respeito à responsabilidade dos banqueiros revelar um desenvolvimento
considerável em relação à antiguidade clássica, na prática, “é evidente que
nunca houve qualquer dúvida quanto ao fato da responsabilidade para fazer
face a todos os créditos dos depositantes à vista, independentemente da origem
do crédito” (USHER, 1943 p. 11. Tradução Livre).
Os banqueiros italianos do medievo, inicialmente, respeitavam os
princípios jurídicos herdados de Roma, de modo que não faziam uso indevido
do dinheiro depositado sob a forma de contrato de depósito de bens fungíveis,
utilizando-se somente dos valores que lhes eram entregues sob a forma de
empréstimo ou mútuo (também tratados como depósito a prazo), reemprestando
esses valores enquanto não acabava o prazo acordado no depósito a prazo.
Kindleberger (1993. p. 49) salienta que, paulatinamente, os que desenvolviam
a atividade bancária “voltaram a ser tentados a usar em benefício próprio o
dinheiro depositado à vista nos bancos, o que levou ao ressurgimento da
atividade bancária com reserva fracionária e constituiu fraude” (SOTO
2012, p. 83).
No século XII, nos primeiros bancos surgidos na cidade de Gênova, os
contratos de depósito continham a identificação clara e precisa se o documento
redigido se tratava de um depósito à vista ou a prazo, ao passo que em sendo
caso de depósito a prazo, era esclarecido se tratar de um empréstimo, ou contrato
de mútuo (USHER, 1943, p. 63.).
A partir do século XIII, contudo, os bancos de depósito começaram
a utilizar em benefício próprio o dinheiro dos depositantes, fato este que se
caracterizou como impulsionador a movimentação financeira da reserva
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fracionária e a maior geração de crédito, todavia, por meio fraudulento (SOTO
2012, p. 84). Outrossim, Usher (1943) entende que tal fenômeno fora o mais
importante à história de todo o sistema bancário, sendo que com a prática
fraudulenta da reserva fracionária nasce o sistema bancário moderno.
Ainda em âmbito do medievo, a proibição canônica da usura é tema
de relevância e que acrescentou alto grau de complexidade à atividade bancária,
de modo que “ao discutir o mercado monetário medieval, não se deve perder
de vista a doutrina da usura da Igreja” (ROOVER, 1963. Tradução Livre).
Soto (2012) reconhece os indubitáveis benefícios da atividade de empréstimo
bancário para a economia produtiva da época. Todavia, corrobora com a tese
defendida por Dempsey (1943) de que a sistemática de reserva fracionária
nos bancos é uma espécie de “usura institucional” com potencial socialmente
lesivo — em que pese o fato de a Igreja Católica ter aceitado a legitimidade dos
juros — haja vista gerar booms artificiais de crescimento e posteriores crises
bancárias e recessões econômicas. Soto (2012) afirma que:
A evolução histórica da doutrina da Igreja sobre a
legitimidade dos juros não pressupõe, de forma alguma,
o reconhecimento da atividade bancária baseada em um
coeficiente de reserva fracionário, ou seja, na utilização
em benefício próprio dos banqueiros (geralmente por meio
da concessão de créditos) do dinheiro que lhes tenha sido
depositado à vista pelos clientes. (SOTO 2012).

Importante salientar que os teólogos, ao aproximarem a observação
das diversas atividades bancárias da idade média à uma análise jurídica,
passaram a defender a viabilidade das atividades de câmbio, em detrimentos
das atividades de empréstimo, ou seja, utilizar-se de mecanismos como letras
de câmbio e outros instrumentos semelhantes era uma prática classificada como
empréstimos diretos e, portanto, atividade usurária. Todavia, as práticas de
câmbio eram tidas por transações legítimas aprovadas pelos teólogos, por não
se tratar de empréstimo direto (ROOVER, 1963).
Após a institucionalização da proibição canônica medieval à prática
usurária, os agentes bancários criaram artifícios com a finalidade de eclipsar
a prática de empréstimos e a respectiva cobrança de juros sobre estes. Um
mecanismo amplamente utilizado à época fora o depositum confessatum, o qual:
Tratava-se de um depósito simulado, que, apesar da
declaração das partes, não era, de forma alguma, um
verdadeiro depósito, mas simplesmente um empréstimo
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ou mútuo. Findo o prazo fixado, a parte supostamente
depositante reclamava o dinheiro, o suposto depositário
não lhe devolvia, e, assim, era “condenado” a pagar juros
por um conceito aparente (mora ou suposto atraso na
devolução do depósito) que não tinha qualquer relação
com o motivo real (a existência de um empréstimo).
Assim, ao disfarçar os empréstimos de depósitos, era
possível contornar muito eficazmente a proibição canônica
de juros, evitando terríveis sanções que daí advinham tanto
secular como espiritualmente. (SOTO, 2012).

Tal prática se mostra amparada historicamente no regime jurídico
aplicado ao contrato de depósito inserido no Direito Romano. Ressalta-se que
no Corpus Iuris Civilis havia norma (Digesto, 16,3,25,1) que preconizava
que se o depositário não pudesse devolver o depósito de imediato, sobre esse
objeto recairia a obrigatoriedade de pagamento de juros de mora ao depositante
(SOTO, 2012).
Além do mecanismo supracitado, Imbert (1983) destaca instrumentos
como contratos fictícios; cláusulas penais (gênero no qual se encontra a espécie
do depositum confessatum); declarações falsas da soma emprestada; operações
de câmbio; tributos e pensões.
No que tange à atividade bancária do século XIV, destaca-se as cidades
de Florença e Veneza, na qual a partir desse século, foram palco de atividades
ilícitas por parte de banqueiros que utilizavam, para fins próprios, parte do
dinheiro que recebiam por meio dos contratos de depósitos de bens fungíveis
(MUELLER, 1979). Tal fator permitiu que os bancos da época evoluíssem
a ponto de criar moeda e tornar sua circulação mais dinâmica (CIPOLLA,
1994). Soto (2012) destaca que “produziu-se assim uma crise de confiança
generalizada, que fez com que todos os bancos mencionados falissem entre
1341 e 1346. Como seria de esperar, a falência destes bancos trouxe prejuízos a
todos os que neles tinham depósitos”.
Após o momento de alta expansão econômica e posterior recessão na
cidade de Florença, em decorrência da crise de confiança sobre as instituições
financeiras, que haviam, paulatinamente, se apropriado de partes dos depósitos
de bens fungíveis a elas confiados, faz-se mister analisar o Banco dos Médicis
durante o século XV.
Ao abordar o tema, Soto (2012) esclarece que o Banco dos Médicis,
em seus primórdios, não aceitava depósitos à vista, aceitando somente depósitos
a prazo, os quais na prática nada mais eram do que contratos de mútuo ou
empréstimos que os clientes concediam ao banco, chamados de depositi ou
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discrezione. Por esse motivo, o banco podia fazer uso dos valores depositados
de maneira discricionária durante o prazo estipulado. Destaca-se que:
O Banco dos Médicis e suas subsidiárias também aceitavam
depósitos de estranhos, especialmente grandes nobres,
autoridades da igreja, condottieri, e figuras públicas,
como Philippe de Commines e Ymbert de Batarnay. Tais
depósitos não eram normalmente pagáveis à vista, mas
eram explicitamente ou implicitamente depósitos a prazo
sobre os quais eram pagos juros, ou melhor, discrezione.
(ROOVER, 1963. Tradução Livre)

Uma vez sendo detentor de certa credibilidade e confiança, o banco
começou a aceitar depósitos à vista e a utilizar-se desses valores depositados
de maneira indevida, com a finalidade de gerar novos empréstimos a partir do
lastro dos depósitos que recebera, com a obrigação de manter a total proteção
aos bens fungíveis depositados.
Haja vista tais práticas, ao viabilizar um crescimento fictício da oferta
monetária, na fase final de atuação, o Banco dos Médicis operava com um
coeficiente de reserva abaixo dos dez por cento do total dos ativos, fato que
impossibilitava o cumprimento das obrigações assumidas, de modo que que:
O Banco dos Médicis acabou por falir e todos os ativos
caíram nas mãos dos credores. Os concorrentes também
faliram pelas mesmas razões, ou seja, pelos inevitáveis
efeitos da expansão artificial e posterior recessão
econômica invariavelmente gerados pela violação dos
princípios tradicionais do Direito que regem o contrato de
depósito monetário irregular. (SOTO, 2012).

No que concerne à sistemática bancária nas regiões mediterrâneas da
Europa, notadamente na Catalunha, Soto (2012. P. 94) destaca o surgimento
de bancos privados contemporaneamente ao que se verificava nas cidades
comerciais italianas, havendo, inclusive Derrogação das leis góticas e romanas
(as quais pautavam, até então, a atividade mercantil) pela criação dos Usos de
Barcelona, bem como leis que fixavam atribuições, direitos e obrigações aos
banqueiros, como, por exemplo, a regulamentação por meio de avais e garantias
de terceiros para desenvolvimento de atividade bancária, de modo que aqueles
que não conseguiam preencher os pressupostos não detinham permissão para
estender uma espécie de toalha que era posta nos balcões dos banqueiros
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de maior solvência. Caso o banqueiro não fizesse jus à toalha e, mesmo assim, a
estendesse, seria condenado por fraude ou estelionato (USHER, 1943, p. 239).
Em que pese um primeiro momento no qual os bancos cumpriam com
suas obrigações, haja vista regramento draconiano, com previsões, inclusive,
de decapitação àqueles que entrassem em falência e não cumprissem com seus
compromissos em até um ano (USHER, 1943, p. 240-242), em certo momento,
a liquidez bancária era inferior aos depósitos recebidos à vista. Soto (2012)
destaca que a rigidez de regramento nos bancos da Catalunha, se comparados
aos italianos, fez com que, ao menos, os catalães dispusessem de maior
coeficiente de reserva.
Com a ocorrência de crise bancária no século XIV, fora criado um
banco público municipal na Catalunha, conhecido como a Taula de Canvi — ou
Banco de Depósitos de Barcelona, o qual tinha o objetivo de financiar gastos e
controlar a emissão de títulos da dívida pública da cidade de Barcelona, pautado
no lastro dos depósitos que aceitava. Soto (2012) define o referido banco público
como correspondente “ao modelo tradicional de banco criado pelas autoridades
públicas para se aproveitar diretamente dos benefícios fraudulentos do sistema
bancário”. Usher (1943) esclarece que:
Em fevereiro de 1468, depois de um longo período de
tensão, o Banco de Depósitos foi obrigado a suspender todos
os pagamentos em espécie. Para todos os saldos dos livros
naquela data, anuidades com juros de 5% eram emitidas
aos depositantes que desejassem aceitá-las. Aqueles que
não quisessem aceitar anuidades permaneceram credores
do banco, mas não foram autorizados a sacar fundos em
dinheiro. (USHER, 1943, p278. Tradução Livre).

Após os problemas de liquidez, o banco deteve, progressivamente,
privilégios como monopólio da totalidade de depósitos advindos dos embargos
ou apreensões judiciais, bem como competência para “assegurar os recursos
procedentes de todos os depósitos da administração pública, tutelas e documentos
testamentários” (SOTO, 2012). Verifica-se, portanto, estreita relação entre
o banco e a administração pública, de modo que, por vezes, os interesses da
sociedade ficavam à margem dos interesses das organizações financeiras.
3 ATIVIDADE FINANCEIRA SOB A PERSPECTIVA DA IDADE MODERNA
Ao realizar breve reconstrução histórica da sistemática bancária
holandesa no século XVIII, verifica-se importante análise feita por Smith (1776),
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o qual se refere ao Banco de Amsterdam como uma organização íntegra, de
modo que para cada Florim Neerlandês pelo qual dava crédito nos seus livros,
mantinha, em seus depósitos, o mesmo valor em Florim Neerlandês ou em ouro.
Salienta-se que o Banco de Amsterdam operacionalizava a fiscalização por
meio da atuação de quatro gestores — ou burgomestres — que eram trocados de
função anualmente e visitavam os cofres e comparavam os montantes contidos
em depósito no banco com as entradas de notas e depósitos registradas nos
livros, verificando a coincidência entre ambos os demonstrativos.
Em que pese ter sido detentor de grande confiança social, na década
de oitenta do século XVIII, o Banco de Amsterdam deu início a práticas de
acesso ao crédito mais flexibilizadas, muito em decorrência da quarta guerra
anglo-holandesa com a redução drástica de coeficiente de caixa para fins de
realizar elevados empréstimos à Cidade de Amsterdam, de modo que chegou
a patamares de depósitos acrescidos em vinte milhões de Florins Neerlandeses
e registrava somente quatro milhões de Florins. Ou seja, “além de violar o
princípio essencial de custódia sobre o qual se tinha fundado e que lhe permitiu
viver mais de cento e setenta anos, o coeficiente de caixa tinha baixado de 100%
para menos de 25%” (SOTO, 2012).
Com a queda do Banco de Amsterdam, verificou-se que este foi o último
banco pautado na atividade de coeficiente de caixa de 100%, finalizando-se as
tentativas de procedimentalizar atividades bancárias fundadas nos princípios
gerais do Direito, dando lugar ao sistema financeiro desenvolvido no Reino
Unido, o qual era fundamentado na expansão de créditos, depósitos e papelmoeda. Sobre tal sistemática financeira, Soto (2012) define-a como “muito mais
instável e insolvente”, de modo que merecem destaque o Banco de Estocolmo e
o Banco da Inglaterra, os quais traçaram as bases do sistema bancário moderno.
Sobre o Banco de Estocolmo, o qual tomou o Banco de Amsterdam
como exemplo a sua criação, salienta-se que, em que pese ter sido criado com a
formação de departamentos que atuariam de maneira isolada sobre empréstimos
e depósitos com 100% de reserva de caixa, este banco também teria atuado de
maneira fraudulenta, utilizando-se dos valores que, em tese, teria de manter
somente custódia. Após ter sido absorvido pelo Estado Sueco em 1668 (sendo
o primeiro banco estatal do mundo moderno), o Banco de Estocolmo deu início
a emissão de notas bancárias ou certificados de depósito com valor superior ao
que realmente era recebido. Esta foi a base do surgimento do sistema bancário
por excelência, pautado na atividade de emissão de notas com valor superior
aos depósitos (SOTO, 2012).
Soto (2012) faz a ressalva de que os efeitos da sistemática bancária
supracitada eram idênticos ao da expansão artificial do crédito com base nos
depósitos de bens fungíveis.
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No que concerne ao Banco da Inglaterra, em que pese ter sido criado
sob o prisma de atuação do Banco de Amsterdam, tinha por objetivo permitir o
financiamento das despesas públicas. Verifica-se que também fraudou e descumpriu
sistematicamente a obrigação de custódia dos depósitos, concedendo empréstimos e
adiantamentos à Fazenda Pública com base em tais depósitos. Desse modo, a partir
de 1797, foi proibido de devolver depósitos em dinheiro, restando estabelecido que o
pagamento de impostos e dívidas pela população se daria com a utilização de notas
emitidas pelo banco. Por fim, buscou limitar os adiantamentos e empréstimos que
fazia ao governo, observando-se bases da característica do sistema bancário moderno,
no qual há um banco central como “emprestador de última instância” (SOTO, 2012).
Após a realização de toda a reconstrução história da qual se objetivou
realizar nos capítulos, pode-se verificar a ocorrência de prática continuada das
fraudes bancárias aos princípios aplicados a cada época histórica analisada.
Seja por incapacidade gerencial ou até mesmo ganância, foi possível perceber
a existência de relação de proximidade e cumplicidade entre governos e
banqueiros, de modo que, por vezes, atuavam conjunta e ilicitamente, em
detrimento da sociedade de uma forma geral.
Uma vez verificada a fraude, seja somente do atuante na atividade
bancária, seja em conjunto com representantes de governos, foi possível
perceber o fenômeno social da quebra de confiança nas instituições bancárias.
Smith (1776) destacava que “Em Amsterdam, não há melhor dogma de fé do
que aquele que diz que por cada Florim que circula como dinheiro bancário, há
o florim correspondente em ouro ou prata no tesouro do banco”.
Caso representantes de governos também fizessem parte da atividade
fraudulenta em cumplicidade com o banco, seria possível observar a grave
quebra de confiança não só no banco, mas também na democracia. Nesse sentido,
Chemin (2017) esclarece que “crise de confiança nas instituições políticas
pressupõe uma perturbação aguda, brusca, que afeta temporariamente o padrão
de respeitabilidade e fidelidade aos valores democráticos delas esperados”,
sendo que, no Brasil, uma consequência da desconfiança na democracia é
verificada nos pedidos de volta ao regime militar ditatorial (CHEMIM, 2017).
Por fim, utilizando-se da reconstrução histórica da atividade bancária
foi possível, também, verificar que os bancos públicos e privados, mesmo
quando não encarregados de funções específicas, devem observar estritamente
a legislação monetária (USHER, 1943). É nesse cenário de ações de acordo com
as normas que se verifica a criação, no século XX, de mecanismos que tem por
finalidade o cumprimento, satisfação e realização dos regulamentos internos e
externos que são impostos às atividades da Instituição (NAKAMURA, 2019).
Desse modo, faz-se mister a análise, pautada na reconstrução
histórica realizada, de mecanismos que objetivam o cumprimento normativo
das instituições financeiras no Brasil.
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4 MECANISMOS DE COMPLIANCE NA ATIVIDADE FINANCEIRA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL
Com o crescimentos de escândalos que acabaram por atrelar muitas
instituições financeiras a governos em práticas fraudulentas, “as instituições
financeiras públicas e privadas têm se estruturado e implantado métodos
internos, em virtude de minimizar os riscos relacionados ao comportamento
ético dos profissionais” (ROLDO; THAINES, 2020).
No âmbito das fraudes cometidas por instituições financeiras, é
importante salientar a existência de seis tipos de obstáculos, defendidos por
CRESSEY (1953) e que tornam oportuno o cometimento de uma fraude, sendo
eles: (i) dificuldades pessoais; (ii) retrocesso dos negócios; (iii) almejo por status
financeiro; (iv) endividamento; (v) isolamento físico; (vi) relação interpessoal
entre empregador-empregado.
Destaca-se o conceito de “Triângulo da Fraude”, que se caracteriza por
ser “uma das mais célebres e conceituadas definições acerca de uma situação de
fraude” (ROLDO; THAINES, 2020). De acordo com Cressey (1953), a primeira
extremidade do triângulo se trata da racionalização, ou seja, é o discernimento
moral quando a pessoa se vê confrontada com impasses éticos que irão pautar
seus atos; a segunda extremidade é conhecida por pressão, ou seja, quando
o sujeito é subalternado e cogita o cenário em que o fraudador em potencial
poderá ser exposto; já a terceira extremidade é definida como oportunidade,
qual seja a análise de viabilidade que o potencial fraudador faz, no sentido de
medir a probabilidade de atingir o objetivo da fraude. Nesse sentido, passa-se a
adotar mecanismos de compliance.
A origem do compliance nas empresas se deu justamente nas
instituições financeiras, após a criação do Banco Central Americano, no ano
de 1913, que buscava implementar maior segurança ao sistema financeiro, bem
como flexibilidade e estabilidade (MANZI, 2008, p. 27). No ano de 1985, fora
criada, nos Estados Unidos da América, a Comissão Nacional sobre Fraudes
em relatórios financeiros, com a finalidade de estudar a ocorrência de fraudes
financeiras. Salienta-se que, no Brasil, o compliance teve maior desenvolvimento
somente no ano de 1992, quando da busca por uma política mais alinhada ao
mercado mundial e que adere as boas práticas financeiras estabelecidas pelo
Comitê da Basiléia para Supervisão Bancária (NAKAMURA, 2019).
Em 1998, o Banco Central do Brasil percebeu a necessidade de
adequação às boas práticas financeiras internacionalmente propagadas, de
modo que operacionalizou mecanismos de controles internos em sistemas de
informações financeiras, operacionais e gerenciais, criando a resolução 2554/98
para regulamentar tais fiscalizações. Nakamura (2019) destaca a influência
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da referida resolução, conjuntamente à Lei nº 9.613/98 — que determina a
sistemática de relatórios ao COAF para fins de monitoramento das atividades
financeiras de pessoas físicas e jurídicas (MANZI, 2008) — como sendo
essenciais para a criação da área de compliance nas instituições financeiras.
Outro fator de grande relevância é a vigência da Lei nº 13.846/2013,
conhecida como Lei Anticorrupção, a qual, ao se inspirar na lei estadunidense
Foreign Corrupt Practices Act, que teve sua origem no caso Watergate (BLOK,
2014), inovou no cenário jurídico nacional, trazendo perspectiva de combate
à corrupção, uma vez que “apesar da tipificação de crime de corrupção na
sistemática penal nacional, não havia uma norma que também alcançasse as
empresas envolvidas em casos de corrupção, pois a punição positivada dizia
respeito tão somente ao âmbito pessoal” (NAKAMURA, 2019), ou seja:
[...] a lei prevê a possibilidade da responsabilização
da empresa independentemente da responsabilização
individual das pessoas naturais envolvidas, responsabilidade
legal essa que pode substituir mesmo na hipótese de
alteração contratual, transformação, incorporação, fusão
ou cisão societária, havendo a responsabilidade solidária da
empresa sucessora, englobando a obrigação de pagamento
de multa e reparação integral do dano causado, até o limite
do patrimônio transferido, exceto no caso de simulação ou
evidente intuito de fraude na operação. (BLOCK, 2014).

No entendimento de Speck (2000) a notoriedade da temática acerca
da corrupção se deu no século XXI, tendo como impulsionadores os escândalos
noticiados em veículos de imprensa; condenações que se deram nas instituições
ligadas ao ambiente penal; e os dados obtidos empiricamente, consultando cidadãos.
Outrossim, verifica-se que a Lei Anticorrupção ordena, implicitamente,
medidas a serem tomadas pelas empresas, quais sejam: (i) criação de sistema
de monitoramento; (ii) realização de due dilligence anticorrupção em operações
societárias e gestão de terceiros; (iii) aplicação de treinamentos aos funcionários e
terceiros; (iv) criação de programa de compliance que seja efetivo (BLOCK, 2014).
Para a Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN, 2010),
o “compliance transcende a ideia de ‘estar em conformidade’ às leis,
regulamentações e autorregulamentações, abrangendo aspectos de governança,
conduta, transparência e temas como ética e integridade”.
Morais (2005) ressalta que compliance presume a compreensão da
essência e o processo de fraude e/ou corrupção nas organizações. Todavia,
esclarece que as instituições financeiras, por prestarem serviços públicos,
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têm sua atuação fiscalizada pelo Poder Público, devendo seguir vasta gama
normativa, sob pena de serem impedidas de realizarem suas atividades, sofrerem
danos na imagem, bem como enfrentar processos criminais ou administrativos.
Desse modo, a fim de dispôr sobre a política de conformidade
(compliance) das instituições financeiras e demais instituições autorizadas,
o Banco Central do Brasil publicou Resolução nº 4.595, de 28 de agosto de
2017. Tal resolução estabelece, em seu artigo 5º, requisitos mínimos para a
efetivação de uma política de conformidade na instituição financeira, dos quais
se destacam o objetivo do compliance que será colocado em prática; clara
divisão das competências daqueles que atuaram na política de conformidade;
alocação de pessoal suficiente, experiente e adequadamente treinado; medidas
que garantam independência dos órgãos de compliance na instituição; alocação
de recursos suficientes para as atividades de conformidade; o livre acesso aos
responsáveis pelo compliance; implementação de canais de comunicação com
a diretoria, conselho de administração e comitê de auditoria; estabelecimento
coordenado de gerenciamento de risco e auditoria interna (BRASIL, 2017).
Destaca-se a relevância, para fins de otimização das práticas de
compliance, da prevenção de riscos operacionais, o qual é instrumento
indispensável na estipulação de valor de alocação de capital, de modo que tal
prevenção permite especificar o nível de erros nos comandos internos, erros
esses que são capazes de abalar a confiança dos investidores (MANZI, 2008).
No que concerne à temática da confiança à instituição, verifica-se que
a insegurança e desconfiança enfraquece relações, por esse motivo, “a ruptura
de confiança na relação econômica e social entre organizações, colaboradores
e stakeholders é uma principais preocupações de compliance (ROLDO;
THAINES, 2020).
Correlacionando a temática tratada no presente capítulo com o que
tratou-se nos capítulos anteriores, Roover (1943 p.360) ao fazer uma abordagem
sobre o período de queda do Banco dos Médici, afirma não haver dúvidas de
que o que levou à paralisação dos negócios fora a quebra de confiança da
população para com a instituição bancária. Salienta que alguns gestores de alto
escalão no Banco dos Médicis, ao terem intenção de agradar a todos, adiavam
decisões difíceis até que fosse tarde demais para aplicar medidas preventivas.
Destaca-se, também, o relaxamento de autoridade na gestão do banco, o que
gerou problemas de indisciplina e licenciosidade (ROOVER, 1943, p. 362).
Ainda, referencia-se a um memorando de um dos gestores das filiais
do Banco dos Médicis, Francesco Sassetti, redigido em 1488, o qual atribuiu
os infortúnios da instituição à gestão má e negligente de Lionetto de Rossi.
Todavia, Roover (1943, p. 363) pondera que o próprio Sassetti não estava
livre de culpa, uma vez que seu dever era manter os gerentes das agências
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sob controle, auditar suas contas, detectar qualquer fraude e estabelecer as regras
a serem seguidas, ações estas que Sassetti não realizou, errando, também, ao dar
aos gerentes de filiais muita margem de manobra e ao não examinar de maneira
mais cuidadosa os relatórios a ele repassados.
Verifica-se, portanto, que em diversos momentos da história a
atividade bancária padeceu com situações geradas por sua própria indisciplina
e relaxamento, atuando de maneira fraudulenta e, inexistindo aplicação de
quaisquer mecanismos que hoje são entendidos como de compliance, uma
vez que tais mecanismos estão voltados a assegurar o devido cumprimento
normativo, mitigação de riscos, aplicação de relatórios e melhorias no controle
interno, objetivando práticas saudáveis para a gestão de riscos operacionais
(LARUCCIA; YAMADA, 2013, p. 51).
Outrossim, verifica-se que as políticas de conformidade na instituição
financeira permitem que se dê maior sedimentação à manutenção da confiança
social para com os Bancos, de modo que a instituição consegue cumprir,
inclusive, com sua função estabilizadora da economia, uma vez que mantendo a
economia estável, a confiança social nas instituições financeiras resta incólume.
Resta claro, portanto, o benefício da reconstrução histórica da atividade
bancária, para que, ao se aprender com o passado, viabiliza-se maiores chances
de aprimoramento ao presente. Em outras palavras, verificando os episódios
passados de fraudes bancárias, é possível estruturar mecanismos de compliance
cada vez mais sofisticados no intuito de manter, por meio do cumprimento
normativo das instituições financeiras, uma estabilidade econômica e moral das
instituições, inclusive governamentais.
Sendo assim, viabiliza-se um caráter dialético no qual, de um lado,
se vê a confiança social nas instituições e na democracia e, de outro lado, as
instituições que mantêm políticas de conformidade (compliance) passam a
atuar em prol da sociedade, permitindo-se desenvolvimento e crescimento da
economia do país de maneira pujante.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a presente pesquisa, objetivou-se analisar em que medida as
práticas de atuação bancária, que ocorreram ao longo da história, servem como
uma base de sedimentação e sofisticação de mecanismos atuais que objetivem a
otimização das práticas da atividade financeira.
Uma vez realizada reconstrução histórica com apoio bibliográfico e
documental, restou verificada a ocorrência de práticas fraudulentas, e por vezes
corruptas, por parte da atividade financeira, notadamente dos bancos, quando
da apropriação indébita dos montantes depositados em seus cofres com a única
finalidade de custódia.
482

DISCIPLINA MINISTRADA PELO PROF. DR. SERGIO MORO NO PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA - UNICURITIBA

Observou-se, também, que em certos momentos no qual o Estado
necessitaria agir para fins de maior regulamentação, fiscalização e controle da
prática financeira, este se vinculava mais aos interesses dos bancos, criando,
inclusive, bancos públicos que passava a também agir de maneira fraudulenta.
Constatou-se que tais práticas se davam, seja por incapacidade gerencial ou até
mesmo ganância dos atuantes no mercado financeiro.
Percebeu-se que a atuação fraudulenta dos atuantes do sistema
financeiro geravam um aumento fictício de crédito, ocasionando, assim,
prosperidade a curto prazo e falências e recessões econômicas a longo prazo. A
atividade bancária propensa a fraude causa efeitos deletérios à sociedade geral,
como é o caso das bolhas econômicas, que aconteciam desde os primórdios da
atuação financeira até os dias atuais.
Ademais, verificou-se o alto dever de observação, por parte dos
bancos, à legislação monetária, de modo que fora possível observar certa
ampliação da fiscalização social para com os integrantes do sistema financeiro,
muito em razão de recentes envolvimentos com casos de lavagem de dinheiro
e corrupção.
Com o aumento fiscalizatório, as instituições financeiras foram
pioneiras, no Brasil, na adoção de mecanismos para agir em conformidade com
o regramento normativo estabelecido, bem como mitigação de riscos, aplicação
de relatórios e melhorias no controle interno, objetivando práticas saudáveis
para a gestão de riscos operacionais nessas instituições, notadamente no
sistema bancário.
As políticas de conformidade na instituição financeira permitem
que se dê maior sedimentação à manutenção da confiança social para com os
Bancos, mantendo a economia em nível mais estável, de modo que a confiança
social nas instituições financeiras resta incólume.
Verificou-se ser benéfica a prática de reconstrução histórica da
atividade bancária, para que, ao se aprender com o passado, viabilize-se maiores
chances de aprimoramento ao presente, sendo que há uma característica dialética
na qual, de um lado, se vê a confiança social nas instituições e na democracia
e, de outro lado, as instituições que mantêm políticas de conformidade
(compliance) atuam em prol da sociedade, permitindo-se desenvolvimento e
crescimento nacional.
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Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, v. 65/2014, p. 263.
Jul / 2014. Disponível em: https://emd-public.nyc3.digitaloceanspaces.com/
eusouempreendedor-uploads/RT-Marcella-Blok-Nova-lei-anticorrupção-ecompliance-.pdf. Acesso em: 03 de nov de 2020.
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NEUTRALIZAÇÃO DO INIMIGO PENAL: IMPACTO DA BIOPOLÍTICA PARA
O FRACASSO DA RESSOCIALIZAÇÃO DA PENA
NEUTRALISATION DE L’ENNEMI DU DROIT PÉNAL: IMPACT DE LA
BIOPOLITIQUE POUR L’ÉCHEC DE LA RESOCIALISATION DE LA PEINE
Letícia de Andrade Porto1
Eduardo Cambi2
Anderson Ricardo Fogaça3
SUMÁRIO: 1 Introdução 2 O Apartheid Social como forma de biopolítica;
3 O Estado de Coisas Inconvencional no sistema carcerário brasileiro;
4 A biopolítica e as técnicas de neutralização dos “indesejáveis”; 5 Conclusão;
6 Referências.
RESUMO
O inimigo penal, proposto por Günther Jakobs, encontra-se vivo na sociedade
contemporânea. A punição em praça pública não se mostra mais adequada,
cabendo ao Estado estabelecer novas formas de sanção penal. A criação das
prisões, como fábricas e depósitos de “indesejáveis”, revela o fracasso do caráter
de ressocialização das penas, que, ao invés de oportunizar assistência educacional
e tornar o indivíduo apto a exercer um ofício, sofre com o déficit de vagas nos
programas ofertados, reflexo do hiperencarceramento. O objetivo do trabalho
reside no estudo das políticas de neutralização daqueles que não se adaptam aos
moldes impostos pela sociedade, com auxílio das teorias da necropolítica, labelling
approach, e Biopolítica, no contexto de um apartheid social, “deixando morrer”
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os chamados “Indignos de vida” em razão da intervenção do Estado Policial ou
da omissão do Estado de Direito. Como conclusão, tem-se que a prisão se torna
uma “fábrica dos indesejáveis”, falhando na tentativa de ressocialização. Os
grupos vulneráveis, por estarem à margem do sistema produtivo, são colocados
nas prisões ou viram alvo do Estado Policial, por estarem estigmatizados pela
pobreza, afastando-lhes dos serviços públicos essenciais, os faz subcidadãos com
poucas perspectivas de ascensão econômica e social, o que os atrai, muitas vezes,
para o trabalho informal e para mercados ilegais.
PALAVRAS-CHAVE: Inimigo no Direito Penal; Biopolítica; Ressocialização da
pena; Hiperencarceramento; Guerra às drogas.
RÉSUMÉ
Le droit pénal de l’ennemi, proposé par Günther Jakobs, est vivant dans la
société contemporaine. La punition sur place publique n’est plus adéquate, et
il appartient à l’État d’établir des nouvelles formes de punition. La création
de prisons comme usines et gisements des «indésirables» révèle l’échec de
la resocialisation des peines, qui au lieu de fournir une aide éducative et de
rendre l’individu apte à exercer une profession, souffre du manque de vacances
dans les programmes proposés, un réflexe de la hyper-carcération. L’objectif
de cet article réside dans l’étude des politiques neutralisantes de ceux qui ne
s’adaptent pas aux moules imposés par la société, à l’aide des théories de la
nécropolitique, de labelling approach et de la biopolitique, dans le contexte
d’un apartheid social, en “ laissaint mourir » les soi-disant « Indignes de vivre
» en raison de l’intervention de l’État policier ou de l’omission de l’État de
Droit. En conclusion, la prison devient une « fabrique d’indésirables »,
échouant dans la tentative de resocialisation. Les groupes vulnérables, parce
qu’ils sont en marge du système productif, sont emprisonnés ou ciblés par l’État
policier, parce qu’ils sont stigmatisés par la pauvreté, les éloignant des services
publics essentiels, faisant d’eux des sous-citoyens avec peu de perspectives de
développement économique et de l’ascension sociale, qui les attire souvent vers
le travail informel et les marchés illégaux.
MOTS-CLÉS: L´Ennemi au Droit Pénal; Biopolitique; La ressocialisation des
peines; Hyper-carcération; Guerre contre les Drogues.
INTRODUÇÃO
É notório que o sistema carcerário brasileiro possui diversas
deficiências, o que justificou, inclusive, a declaração pelo Supremo Tribunal
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Federal da existência de um estado de coisas inconstitucional (BRASIL, 2015).
As condições precárias de instalação e convivência dentro dos complexos
penitenciários colocam os detentos em um mundo à parte, com graves violações
de direitos humanos, como o acesso precário à água, comida e higiene.
As poucas vagas destinadas ao ingresso em alguma atividade laboral, ou à
assistência educacional, não refletem o desejo de ressocializar presente na Lei
de Execuções Penais (BRASIL, 2015).
Este artigo visa analisar a criminologia sob o aspecto do questionamento
da pena privativa de liberdade e eventuais novas formas de cumprimento de
uma sanção penal, sob o marco jurídico de Michel Foucault, tendo em vista as
técnicas de constante vigilância e a ascensão do Estado Policial.
O objetivo do trabalho reside no estudo das políticas de neutralização
daqueles que não se adaptam aos moldes impostos pela sociedade, com auxílio
das teorias da necropolítica, labelling approach, e Biopolítica, no contexto de um
apartheid social. O sistema prisional, que deveria operar como um instrumento
de ressocialização do indivíduo, funciona como um “depósito de indesejáveis”,
que não contribui para a paz social, por se revelar um vivo modelo de cárcere
e fábrica. Para tanto, a pergunta de pesquisa limita-se em saber: A biopolítica é
uma teoria aplicável ao aspecto da neutralização do inimigo do Direito Penal?
O presente artigo pauta-se por uma matriz exploratória (GIL, 2002, p.
41) pautada no método dialético, mediante análise bibliográfica, com o intuito
de demonstrar que a biopolítica, proposta por Foucault, tem um grave impacto
na neutralização do chamado inimigo do Direito Penal, de Günther Jakobs,
culminando no fracasso do aspecto de ressocialização da pena.
1 O APARTHEID SOCIAL COMO FORMA DE BIOPOLÍTICA
No contexto brasileiro, tem-se que os altos índices de violência urbana
decorrem, em grande parte, da violência policial. A polícia brasileira é a que mais
mata, em números comparativos com outras polícias pelo mundo. Quando lançado
um olhar mais aprofundado, percebe-se que ela não mata sozinha, mas com o
suporte de todo o aparelho burocrático da justiça criminal (ZACCONE, 2015, p.
23). A polícia exerce um papel de poder jurídico, com força de lei sem lei. Por
isso, pode-se falar em um estado de exceção permanente, deslocando uma medida
provisória e excepcional para uma técnica de governo. Revela-se uma reciprocidade
contínua entre o Estado de Direito e o Estado de Polícia, uma vez que o Estado de
Direito carrega a violência do Estado Policial, já que permite o uso legítimo da força
e violência conforme o Direito (ZACCONE, 2015, p. 81-94).
O exercício da segurança pública, de responsabilidade das polícias,
deve observar os limites de atuação previstos em Lei. Todavia, é sabido que
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a atuação policial, em especial na periferia de alguns centros urbanos brasileiros,
é marcada por casos reveladores de excessos e violências em prejuízo da
população (FARHAT, 2018).
Especialmente para pobres, pretos e moradores das periferias, vítimas
corriqueiras da violência, o Estado se torna um Estado Policial, voltado à
economia da destruição e com uma linha de produção de mortos-vivos. O
apartheid social que segrega a população humilde, integrante de grupos
minoritários alijados da cidadania e substancialmente destituídos de direitos
fundamentais, seja por negligência ou omissão do Estado, seja pela existência
de políticas públicas limitadas e precárias, deixa-os ainda mais vulneráveis às
intempéries promovidas por atuações policiais abusivas e, não raro, criminosas.
Por exemplo, o Relatório anual de 2018 produzido pela Ouvidoria da
Polícia do Estado de São Paulo apontou 840 denúncias recebidas, tanto da
polícia civil quanto militar, relatando abusos de autoridade nas abordagens
policiais. Ainda, chegaram 756 denúncias envolvendo homicídios praticados
por policiais durante abordagens, sendo registradas 851 mortes de civis por
meio de intervenções policiais, o que representa 88% de todas as ocorrências
com resultado morte no ano de 2018. Esse número alarmante culminou na
criação do departamento de letalidade da Corregedoria Geral da Polícia Militar,
o qual passou a investigar os inquéritos policiais militares de ocorrências de
intervenção policial com resultado morte no Estado de São Paulo. A Ouvidoria
da Polícia paulista concluiu que, em 48% das ocorrências de atuações policiais
com resultado morte, os homicídios foram provenientes de excesso no uso da
força letal, sendo que 26% revelaram indícios de ocorrências sem confronto
armado, com vítimas desprovidas de arma de fogo (SÃO PAULO, 2019).
A condenação do Brasil, perante a Corte Interamericana de Direitos
Humanos, no caso Favela Nova Brasília corrobora os resultados apontados no
Relatório da Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo. O caso trata da
demora injustificada na investigação e punição dos responsáveis envolvidos na
execução extrajudicial de 26 pessoas e na prática de tortura e estupro, por parte
de agentes policiais, cometidos contra 3 mulheres durante abordagens policiais
em outubro de 1994 e maio de 1995 na Favela Nova Brasília, no município do
Rio de Janeiro (CORTE IDH, 2017).
Nesse contexto de insegurança pública, império da violência policial
e descumprimento dos direitos humanos, o conceito de estado de exceção,
proposto por Giorgio Agamben (2004), pode ser aplicado. O filósofo italiano
parte do pressuposto que a Constituição prevê aberturas pelas quais o Poder
Executivo promove suspensões de prerrogativas fundamentais e constitucionais
em face de situações atípicas. Porém, o estado de exceção tem se tornado a
regra, ao permitir que diariamente uma parcela da população - especialmente,
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os jovens negros de baixa renda da periferia das grandes cidades - viva com
seus direitos e garantias suspensos ao se tornarem inimigos do Estado. Aliás,
o estado de exceção no Brasil é caracterizado não apenas pela suspensão dos
direitos da população mais carente, mas também por um sistema que trata de
exterminá-los, negligenciá-los ou encarcerá-los (FARHAT, 2018)4.
O homicídio é a principal causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos
no Brasil, tendo um recorte impactante na população negra juvenil do sexo
masculino. O estudo realizado pelo Mapa da Violência, em 2013, revela que
o número de vítimas brancas apresentou um decréscimo de 26,4% no período
entre os anos de 2002 e 2010, enquanto que a taxa de vítimas negras representou
um aumento de 30,6% no mesmo período. Ainda, o número de homicídios de
jovens negros comportou uma elevação de 24,1%, sendo a maior incidência nos
Estados de Alagoas, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte, com crescimento
acima de 200% na mencionada década, o que evidencia uma mortalidade
seletiva (WAISELFISZ, 2013, p. 88-90).
Tais dados são em grande medida confirmados pelo Mapa da Violência
de 2020 (CERQUEIRA, BUENO, 2020, p. 20-21). Conforme dados de 2018,
30.873 jovens foram vítimas de homicídios, o que significa uma taxa de 60,4
homicídios a cada 100 mil jovens, e 53,3% do total de homicídios do país. Em
outras palavras, o homicídio continua sendo a principal causa dos óbitos da
juventude masculina, responsável pela parcela de 55,6% das mortes de jovens
entre 15 e 19 anos; de 52,3% daqueles entre 20 e 24 anos; e de 43,7% dos
que estão entre 25 e 29 anos. No ano de 2018, dezesseis Estados brasileiros
apresentaram taxas de homicídios de jovens acima da taxa nacional de 60,4 por
100 mil. Os Estados onde os jovens mais foram assassinados foram Roraima,
Rio Grande do Norte e Ceará.
Pode-se dizer que não apenas ocorrem violações de direitos
humanos atribuídas às intervenções policiais, mas também que tais direitos
são desrespeitados em face da demora injustificada para a realização de
uma investigação policial eficiente e do devido processo legal. Os casos de
execuções sumárias, extrajudiciais, não são investigados de maneira adequada,
protraindo-se pelo tempo, o que culmina na impunidade e/ou na prescrição
(COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2021, p.
130-143). Ademais, grande parte do número de homicídios realizados por
agentes policiais são classificados como “resistência à prisão”, o que ressalta
Aqui, também, revela-se a teoria da Biocracia, proposta por Édouard Toulouse, objetivando a
higiene pública, aliando aspectos psiquiátricos e de higiene mental, tratando-se ‘’de un auténtico
proyecto de reorganización social y política basado en saberes biológicos, que proporcionan
normas y principios para comportamientos racionales y socialmente adecuados’’. BAZZICALUPO,
Laura. Biopolítica: un mapa conceptual. Espanha: Melusina, 2010. p. 53.
4
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mais a preocupação em traçar um perfil da vítima falecida do que garantir a
persecução do agente criminoso (CORTE IDH, 2017, p. 28-29).
Sob o prisma da necropolítica, é importante salientar o apartheid
social que separa e segrega grupos raciais e étnicos minoritários. Por exemplo,
o patamar de mortes da população negra, em situação de rua ou no sistema
carcerário é muito mais elevado que os mesmos índices relacionados à população
branca. Essa forma de poder é pautada em raízes coloniais de separatismo que
dá ensejo ao racismo institucional, caracterizado pela existência de políticas
sistêmicas, práticas e estruturas econômicas e sociais que inserem essas minorias
em desvantagem em relação à maioria racial ou étnica.
O conceito de necropolítica remonta ao estudo sobre biopoder de
Michel Foucault, que parte do pressuposto da eliminação de certos grupos
sociais em detrimento da sobrevivência da maior parte da população (MBEMBE,
2018). A partir de Foucault, Achille Mbembe aglutina a noção de biopoder
às raízes históricas segregacionistas coloniais/neocoloniais para explicar as
relações sociorraciais da sociedade moderna. Os sistemas de plantation e de
escravidão assolaram a América Latina e o Caribe, razão pela qual esses países
carregam e atualizam os elementos presentes no colonialismo, sendo a chave
para a compreensão da violência e da perseguição contra determinados grupos
sociais, que se tornam cada vez mais precarizados (LIMA, 2018, p. 20-33).
Nesse contexto, a teoria do etiquetamento social explica a seletividade
do processo penal em punir determinados indivíduos em face de outros. O
estigma da pessoa marginalizada cria um círculo vicioso no qual o sujeito não
logra êxito em romper, uma vez que o crime e suas consequências penais não
serão suficientes para ressocializar um indivíduo que nunca foi socializado.
A etiqueta social advém de complexos processos de interação social, não se
limitando unicamente às características pessoais do sujeito. Logo, essa teoria
parte do pressuposto da identidade social e da integração do indivíduo com os
grupos sociais aos quais pertencem e sua interação com a sociedade, passando
a confrontar o paradigma etiológico (SILVA, 2015, p. 101-109).
Além disso, o controle da teoria do etiquetamento social faz-se por duas
vias: informal e formal. O controle formal concerne à própria sociedade e às
interações que ela promove por meio de espaços públicos, como as instituições
de ensino, fundamentando-se na opinião pública. Já o controle informal
toca aos poderes estatais, como a polícia, o Ministério Público, o Judiciário
e o Executivo. A teoria do etiquetamento social espelha um retrocesso não
apenas na proteção dos direitos humanos para as vítimas, mas também para
toda a sociedade que desconhece os números reais da criminalidade. Isso
porque uma parcela seleta de crimes cometidos não é devidamente punida, não
sendo sequer objeto de investigação ou de conhecimento da polícia judiciária
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ou do Ministério Público. A etiqueta social pune uma classe de pessoas e crimes
específicos, o que confirma o racismo institucional que naturaliza a violência
contra pobres, pretos e moradores da periferia (SILVA, 2015, p. 101-109).
No mesmo contexto, a teoria do direito penal do inimigo, desenvolvida
por Günther Jakobs, prevê a possibilidade da divisão do direito penal em
duas facetas: uma voltada para o cidadão e outra para o inimigo. O combate
do Estado ao inimigo comporta toda a espécie de punição, sendo permitida a
suspensão de garantias e direitos desse sujeito em nome do bem estar social e
da segurança nacional. O inimigo deixa de ser cidadão, pessoa, para tornar-se
objeto do sistema de controle social. Assim, o inimigo é considerado como um
perigo futuro, justificando as punições mais severas e a antecipação das suas
sanções (JAKOBS, 2012, p. 45-62).
O apartheid social presente na sociedade brasileira culmina na divisão
social de classes, que restringe os direitos dos mais pobres, impondo-lhes
diversos obstáculos para o exercício da cidadania, o acesso à educação e aos
serviços públicos essenciais. A cartografia urbana, dividida em zonas selvagens
e civilizadas, faz com que o Estado atue, nas áreas nobres das cidades, como
promotor da democracia, ainda que muitas vezes de maneira ineficaz. Por outro
lado, nas chamadas “zonas selvagens”, nas periferias, ele atua como predador,
ainda que com aparente respeito ao Direito (CAMBI, 2020, p. 691).
Aqui, vale destacar importante recorte trazido por Laura Bazzicalupo
(2010, p. 79-80) sobre racismo e biopolítica na concepção de Foucault,
El racismo es el nexo que modifica los dispositivos
biopolíticos de seguridad y de incremento en la cesura que
excluye: «si quieres vivir es preciso que el otro muera».
Foucault identifica la lógica única que subyace en la
técnica de potenciamiento de la vida como el racismo
genocida: «el racismo permitirá establecer, entre mi vida y
la muerte del otro, una relación que no es militar y guerrera
de enfrentamiento sino de tipo biológico» [...]: «La muerte
del otro, la muerte de la mala raza, de la raza inferior (o
del degenerado o el anormal), es lo que va a hacer que la
vida en general sea más sana; más sana y más pura) [...];
«la muerte, el imperativo de muerte, sólo es admisible
en el sistema de biopoder si no tiende a la victoria sobre
los adversarios políticos sino a la eliminación del peligro
biológico y al fortalecimiento, directamente ligado a
esa eliminación, de la especie misma o la raza» [...] El
dispositivo racista se entiende entonces como dar muerte
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inmediata, efectiva, exposición a la muerte: la regulación
de emergencia y de excepción multiplica el riesgo mortal
para determinados grupos de población, o impone la
muerte política por medio de la exclusión, el rechazo. La
biopolítica recurre al racismo para hacer morir o repeler
en la muerte. Los saberes biológicos, especialmente el
darwinismo (la vulgata de nociones como jerarquía de las
especies en la evolución, lucha por la vida, selección de los
más aptos), acreditan científicamente la transcripción del
discurso político en términos biológicos.

A lógica da Tanatopolítica - para Agamben - e o Racismo de Estado
- para Foucault - ilustram a política eugenista que busca separar e eliminar
raças. Foucault afirma que não há “funcionamento moderno do Estado que, em
certo momento, em certo limite e em certas condições, não passe pelo racismo”
(FOUCAULT, 2005, apud DIÓGENES, 2013, p. 161). Sob essa ótica, ‘’é pelo
racismo que o antigo poder soberano de fazer morrer é inserido nos cálculos
do biopoder’’ (DIÓGENES, 2013, p. 170). O desenvolvimento do ‘’racismo
biológico social’’ mostra que
[...] l’altra razza non è, in fondo, quella che è arrivata da
altrove, non è quella che per un certo tempo ha trionfato
e dominato, ma è invece quella che, in permanenza e
incessantemente, si infiltra nel corpo sociale, o piuttosto
si riproduce incessantemente all’interno e a partire dal
tessuto sociale. In altri termini: ciò che nella società ci
appare come polarità, come frattura binaria, non sarebbe
tanto l’affrontamento di due razze estranee l’una all’altra,
quanto lo sdoppiamento di una sola e stessa razza in una
sovra-razza e in una sotto-razza.

Ainda, para Foucault, o poder não é uma coisa, consubstanciando-se
em um ‘’sistema - mais ou menos organizado, mais ou menos hierárquico, mais
ou menos coordenado, e, de todos os modos, sempre reversível - das relações
que tecem e mantém a tensão’’ (CHIGNOLA, 2018, p. 239).
Le pouvoir est donc omniprésent, non pas comme
domination à foyer unique ou central, mais au sens
d’une activité immanente aux rapports sociaux, ceux-ci
pouvant être compris comme des “situations stratégiques
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complexes”. Ces rapports de pouvoir sont immanents
aux rapports économiques, familiaux, de connaissance,
sexuels, etc., dans lesquels ils jouent un rôle producteur
(CAEYMAEX, 2012, p. 17).

É necessário assegurar o desenvolvimento humano e social a partir
da ampliação de liberdades. As instituições democráticas inerentes ao Estado
Democrático de Direito devem prover a condição do agente capaz de transformar
sua própria realidade (FREIRE, 2013).
As oportunidades adequadas fornecem aos indivíduos a possibilidade de
investirem no seu próprio futuro, ao invés de se tornarem beneficiários passivos
de programas assistencialistas governamentais por tempo indeterminado.
O estado mínimo de igualdade permite que a liberdade política, facilidades
econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparência e segurança
protetora se fundamentem na conquista da liberdade. Afinal, a realização
das atividades humanas recebe influência das oportunidades econômicas,
poderes e condições sociais, dentre elas o provimento de saúde e educação de
qualidade. Essas condições encontram-se interligadas pelas liberdades políticas
que suportam a organização estatal. Portanto, a condição do cidadão como
agente político de transformação é o modo de alcançar o objetivo de garantir
progressivamente o desenvolvimento social (PANSIERI, 2016).
2 O ESTADO DE COISAS INCONVENCIONAL NO SISTEMA CARCERÁRIO
BRASILEIRO
Conforme dados do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN,
coletados entre julho e dezembro de 2019, o número total de presos em unidades
prisionais no Brasil alcançava a marca de 748.009 indivíduos privados de
liberdade. Desse total, pouco mais de 360 mil encontram-se cumprindo pena
em regime fechado (BRASIL, 2019). A população carcerária brasileira é uma
das mais elevadas do mundo, ocupando o 3º lugar no ranking de países com
maior número de presos, ficando atrás, apenas, dos Estados Unidos e China,
respectivamente (CONJUR, 2017).
Considerando a alta taxa de aprisionamento, o Brasil é carente em
vagas nos estabelecimentos prisionais, o que culmina em precárias práticas de
higiene e de saúde, reflexos de uma política pública desorganizada e sucateada.
Retrato disso, como já salientado, foi o reconhecimento, pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, do Estado de Coisas Inconstitucional no sistema carcerário brasileiro.
O julgamento da ADPF 347 MC/DF (BRASIL, 2015) constatou
massivas violações de direitos fundamentais, em razão das falhas estruturais
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e da falência das políticas públicas carcerárias. O levantamento nacional de
informações penitenciárias, realizado pelo DEPEN em 2019, confirmou que, de
todas as unidades prisionais brasileiras, há apenas 1.022 consultórios médicos e
509 salas de procedimentos (BRASIL, 2019). Tais dados encontram-se aquém
do esperado, em manifesta violação às Regras Mínimas das Nações Unidas
para o tratamento de presos, popularmente conhecida como Regras de Mandela
(BRASIL, 2020). Este diploma internacional prevê uma série de direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana privada de liberdade, proibindo
tratamentos degradantes, cruéis ou com uso de tortura. Afirma, entre outros
direitos humanos, que as acomodações devem respeitar as condições mínimas
de higiene e dignidade, conforme disciplina a regra 135 das Regras de Mandela.
Todavia, sabe-se que as normas dispostas naquele diploma internacional
referentes à saúde do custodiado não encontram ressonância na realidade
brasileira. O provimento de serviços médicos nem sempre é adequado - o que
fica evidente quando se correlaciona o número total de presos no Brasil com a
quantidade de consultórios médicos existentes nas unidades prisionais.
Ainda, nesse sentido, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça
obrigou o Estado a disponibilizar, em suas unidades prisionais, equipamentos
para banho dos presos em temperatura adequada (“chuveiro quente”) (BRASIL,
2017-a). Caso contrário, haveria violação aos direitos humanos, uma vez
que a integridade física e mental deve ser garantida a todos, como corolário
da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, CF). O Estado precisa tratar
os prisioneiros como pessoas, não como animais. Ainda que aqueles estejam
privados da liberdade, o Estado possui o dever de proteção da sua saúde, devendo
zelar por medidas de assepsia pessoal e do ambiente, para não agravar o risco de
enfermidades e a disseminação de patologias. Neste caso, o STJ asseverou que
o dever do Estado assegurar a dignidade de presos sob sua custódia decorre das
Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos, promulgadas pelas Nações
Unidas (Regras de Mandela), as quais dispõem que “Devem ser fornecidas
instalações adequadas para banho”, exigindo-se que seja “na temperatura
apropriada ao clima” (Regra 16), cuja interpretação pode se extrair, ainda que
não se faça referência expressa, chuveiros com água quente.
O Estado de Coisas Inconstitucional, reconhecido pelo plenário do STF,
permite também questionar quanto ao possível reconhecimento de um Estado
de Coisas Inconvencional.

‘’Regra 13 - Todas os ambientes de uso dos presos e, em particular, todos os quartos, celas e
dormitórios, devem satisfazer as exigências de higiene e saúde, levando‐se em conta as condições
climáticas e, particularmente, o conteúdo volumétrico de ar, o espaço mínimo, a iluminação, o
aquecimento e a ventilação’’.
5
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Com efeito, o fenômeno do Estado de Coisas Inconvencional, parte das
violações massivas à Convenção Americana de Direitos Humanos decorrente
de omissões do Brasil quanto à tutela deficiente dos direitos fundamentais
(FERREIRA, ARAÚJO, 2016).
Tal conceito se aplica ao contexto do sistema penitenciário brasileiro.
Afinal, as resoluções da Corte IDH direcionadas ao Brasil em razão de violações
em direitos humanos - como nos casos das penitenciárias de Pedrinhas (CORTE
IDH, 2019), Urso Branco (CORTE IDH, 2004) e Complexo do Tatuapé FEBEM (CORTE IDH, 2006) - demonstram a omissão do Estado para com
essa parcela da população privada de liberdade.
É importante salientar que a expressão ‘’Estado de Coisas
Inconvencional’’ não existe na jurisprudência da Corte IDH. Trata-se de
uma proposta da doutrina para o exercício de uma espécie de ‘’controle de
convencionalidade por omissão construtivo’’, apto a buscar soluções para as
inúmeras violações que chegam como denúncias à Corte IDH (FERREIRA,
ARAÚJO, 2016).
É dever do Estado garantir ‘’os direitos à vida e à saúde de todas as
pessoas sob a jurisdição do Estado, sem nenhuma discriminação, incluindo
idosos, pessoas migrantes, refugiadas e apátridas, e membros das comunidades
indígenas’’ (CORTE IDH, 2020)6. As restrições quanto ao exercício pleno
dos direitos humanos devem ser excepcionais e temporárias, limitadas a um
determinado período de tempo e observar ‘’critérios científicos, razoáveis,
estritamente necessários e proporcionais, de acordo com os demais
requisitos desenvolvidos no Direitos Interamericano dos Direitos Humanos’’
(CORTE IDH, 2020)7.
Vale notar que os presos provisórios no Brasil correspondem a quase
30% do total da população carcerária brasileira (BRASIL, 2019) O perfil dos
presos no Brasil é uma característica que salta aos olhos, sobretudo no que tange
à idade e à raça. Nos dados divulgados pelo Ministério da Justiça, em 2017,
64% da população carcerária corresponde às pessoas negras, 35% brancas e,
apenas 1% de amarelas. No que diz respeito às idades, 55% se referem a uma
população jovem, entre 18 e 29 anos. Em um olhar mais apurado, o crime de
tráfico de drogas é a infração que prepondera no sistema carcerário brasileiro
‘’En estos momentos, especial énfasis adquiere garantizar de manera oportuna y apropiada los
derechos a la vida y a la salud de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado sin discriminación
alguna, incluyendo a los adultos mayores, las personas migrantes, refugiadas y apátridas, y los
miembros de las comunidades indígenas’’.
7
‘’Todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan
afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente,
legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente
necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho
interamericano de los derechos humanos’’.
6
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(30%), seguido de roubo (21%) (BRASIL, 2017-b). A prisão, ao não oferecer
condições mínimas de respeito à dignidade dos presos, não cumpre o seu
objetivo de ressocialização, para se constituir um depósito de indesejáveis, o
que faz dos presos farrapos humanos (WACQUANT, 2002).
Traçando um paralelo comparativo em relação aos Estados Unidos, país
que detém a maior população carcerária do mundo, percebe-se que os números
relativos às pessoas detidas antes de julgamento também são altos (70% do
número total de presos nas penitenciárias locais), o que ocorre, principalmente,
em virtude da ausência de pagamento das fianças - arbitradas em patamares altos
quando comparadas com a renda anual das famílias dos presos. O valor médio das
fianças nos Estados Unidos é de U$10,000 - sendo que o salário anual, médio, de
um homem preso fica em U$15,000 (RABUY, 2016). Com efeito, a família desse
indivíduo não consegue adimplir com o pagamento da fiança arbitrada, o que
culmina na sua detenção até o julgamento, inflando os números penitenciários.
Esses dados reafirmam o papel do Estado Policial, mantendo o
encarceramento como “panaceia diante da ascensão da insegurança social e
das ‘patologias’ urbanas a ela estreitamente relacionadas” (WACQUANT,
2003, p. 79).
Enquanto estratégia eleitoral populista e demagógica, “prender os
pobres” é a solução para a segurança pública. A falsa premissa de retirar da
rua pessoas propensas a cometerem crimes, notadamente pretos, pobres e
pessoas que vivem na periferia, tem o condão de esconder os verdadeiros fins
dessa prática: usar a força do Estado para o controle social da população mais
vulnerável, perpetuar práticas de racismo institucional, propagar mecanismos
autoritários de opressão, manter o status quo e a rígida divisão de classes sociais,
bem como fomentar a ascensão de um modelo de complexo penitenciário
industrial, que possa auferir lucros da mão de obra encarcerada (WACQUANT,
2003, p. 86-87).
Uma importante evidência da falência do sistema carcerário é o grau de
reincidência dos custodiados brasileiros. Pesquisa realizada, entre 1997 e 1999,
pelo Grupo Candango de Criminologia da Universidade de Brasília, no tocante
aos condenados por crimes de furto e roubo, mostra que, quanto maior a pena,
maior é o índice de reincidência. Do grupo objeto de estudo, apenas 24,2% dos
condenados a penas alternativas reincidiram. Por outro lado, réus que cumprem
penas em regime penitenciário, reincidiram em 53,1% dos casos estudados.
Um dado que também chama a atenção é o fato de que apenas 25% daqueles
condenados a penas alternativas responderam o processo em liberdade, em
razão do flagrante delito em que se encontravam (UNB, 2010).
As condições pós-encarceramento também levam à reincidência dos
egressos prisionais, porque “saem da prisão com um passaporte que têm de
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mostrar em todo lugar onde vão e que menciona a condenação que sofreram”
(FOUCAULT, 2014, p. 262; MARBOIS, 1823, p. 17). Uma vez egressos, a
vigilância da polícia se amplia, pela designação de domicílio, pela proibição
de frequentar determinados locais, além da atribuição de trabalho lícito - o que
rememora os moldes sociais pelos quais o indivíduo deve se encaixar a fim
de pertencer e ser reconhecido na sociedade, espécie de mecanismo de poder.
Dessa formar, a prisão tornou-se um depósito de criminosos, provenientes de
classes pobres e que não logram êxito em romper com o ciclo de recrutamento
prisional (FOUCAULT, 2018, p. 216-219).
Conforme rememora Loïc Wacquant (2003, p. 71),
Em 1997, o Illinois deu acesso livre nas telas de computador
ao arquivo de todos os seus detentos. Com alguns cliques
do mouse, e sem a menor justificativa ou o menor controle,
qualquer um pode acessar a sinalética de todos os presos
do estado - nome, sobrenome, data e lugar do nascimento,
número da assistência social (normalmente mantido em
segredo), “raça”, altura e peso, os mais íntimos sinais
distintivos (“descrição de cada marca, cicatriz, tatuagens
do detento, inclusive sua descrição e localização”) - assim
como a um resumo de seu prontuário judicial incluindo
a enumeração de todas as suas condenações (natureza,
categoria e número de infrações, entre as quais algumas
que podem remontar a vinte ou trinta anos, lugar do
julgamento). Qualquer um pode também saber quando e
onde este ou aquele detento foi encarcerado, a data prevista
(ou efetiva) de sua saída e da eventual liberação.
Graças a “Look up on inmate”, qualquer empregador ou
proprietário pode, antes da admissão de um assalariado ou
do aluguel de um apartamento, assegurar-se sem a menor
dificuldade de que o candidato em questão não tenha
antecedentes criminais e, portanto, no caso contrário,
discriminar na mais plena legalidade segundo o prontuário
judicial. Conforme explica, como se fosse uma evidência,
a porta-voz da administração penitenciária do estado:
“afinal são criminosos, as pessoas têm todo o direito de
ter esta informação para que possam se defender deles”
(Grifo Nosso).
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A condição de presidiário o acompanha egresso, que não consegue
se reinserir no mercado de trabalho, fomentando o ciclo da fabricação de
delinquentes pela prisão. Para Foucault, a prisão constitui um duplo erro
econômico, em razão do custo da sua organização e o custo da delinquência
que não reprime (FOUCAULT, 2014, p. 262-263) - e até mesmo contribui
para reincidir. A prisão não é considerada um efetivo método para ressocializar
um indivíduo, podendo o sistema prisional, especialmente para os delitos
sem violência ou grave ameaça às pessoas, se valer de outras opções, como a
multa, um serviço de utilidade coletiva ou a privação de determinados direitos
(FOUCAULT, 1954-1988, p. 209)8.
A prisão faz com que o condenado “cheire como prisioneiro”, tendo
o encarceramento o condão de fixar sofrimento, no sentido puro da pena - do
latim ‘poena’ - que significa ‘dor’ (WACQUANT, 2003, p. 95). Os detentos são
atingidos por um triplo estigma: moral (banimento da cidadania ao violar a lei),
de classe (são, em sua maioria, pobres) e de raça (negros). Eles constituem o
chamado “párias entre os párias”, categoria que sofre constantes humilhações e
violações de direitos (WACQUANT, 2003, p. 97).
3 A BIOPOLÍTICA E AS TÉCNICAS DE NEUTRALIZAÇÃO DOS “INDESEJÁVEIS”
A disciplinarização das massas corresponde ao aspecto pelo qual certos
institutos jurídicos têm o condão de controlar, distribuir regras que devem ser
seguidas e moldes pelos quais os indivíduos devem se encaixar, sob pena de
permanecerem à margem da sociedade.
Conforme leciona Foucault (1954-1988, p. 191)
[...] La discipline est, au fond, le mécanisme de pouvoir
par lequel nous arrivons à contrôler dans le corps social
jusqu’aux éléments les plus ténus, par lesquels nous
arrivons à atteindre les atomes sociaux eux-mêmes,
c’est-à-dire les individus. Comment surveiller quelqu’un,
comment contrôler sa conduite, son comportement, ses
aptitudes, comment intensifier sa performance, multiplier
ses capacités, comment le mettre à la place où il sera plus
utile: voilà ce qu´est, à mon sens, la discipline9.
“Et parmi toutes les contraintes possibles par lesquelles on peut punir un délinquant, notre système
pénal n’en a retenu que bien peu: l’amende et la prison. Il pourrait y en avoir bien d’autres, faisant appel
à d’autres variables: service d’utilité collective, supplément de travail, privation de certains droits”.
9
Tradução livre: “A disciplina é, no fundo, o mecanismo de poder pelo qual passamos a controlar
no corpo social até os elementos mais tênues, pelo qual conseguimos atingir os próprios átomos
8
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O primeiro contato formal que o indivíduo tem com a disciplina é na
escola, que possui métodos de individualização do poder, para um controle
permanente e monitoração constante dos alunos. A disposição dos estudantes
em filas, de modo a manter uma relação de hierarquia e respeito para com os
professores, o fazer silêncio para que a fala não atrapalhe as aulas e a obediência
às demais normas escolares (FOUCAULT, 1954-1988, p. 192) configura um
modelo disciplinar que os alunos devem seguir, adequando-se aos padrões
pretendidos pela sociedade.
Escolas, prisões, quartéis, fábricas e hospitais psiquiátricos são
consideradas organizações de sequestro, frutos da sociedade disciplinar. Isso
porque são “instituições capazes de capturar nossos corpos por tempos variáveis
e submetê-los a variadas tecnologias de poder” (VEIGA-NETO, 2003, p. 91).
A organização dessas instituições, a partir de critérios espaciais, temporais e
hierárquicos, têm como objetivo a prescrição de comportamentos humanos
homogêneos. O alcance dessa finalidade revela-se muito mais fácil quando
constatada a docilidade do corpo, que, segundo Foucault, são moldáveis. Nesse
panorama, o corpo ganha força por conta de sua utilidade. Por outro lado, perde
força em razão da sujeição à obediência política (FERREIRINHA, RAITZ,
2010, p. 378-379).
A observação permanente é inerente a essas instituições. Nesse sentido,
é importante trazer a imagem do panóptico, que garante a observação e vigilância
dos indivíduos punidos.
[...] É preciso que o prisioneiro possa ser mantido sob
um olhar permanente; é preciso que sejam registradas e
contabilizadas todas as anotações que se possa tomar sobre
eles. O tema do panóptico - ao mesmo tempo vigilância
e observação, segurança e saber, individualização e
totalização, isolamento e transparência - encontrou na
prisão seu local privilegiado de realização. [...] O panóptico
se tornou, por volta dos anos 1830-1840, o programa
arquitetural da maior parte dos projetos de prisão. Era a
maneira mais direta de traduzir “na pedra a inteligência da
disciplina”, de tornar a arquitetura transparente à gestão
do poder; de permitir que a força ou as coações violentas
fossem substituídas pela eficácia suave de uma vigilância
sem falha [...] (FOUCAULT, 2014, p. 242-243).
sociais. Como fiscalizar alguém, como controlar sua conduta, comportamento, aptidões, como
intensificar seu desempenho, multiplicar suas capacidades, como colocá-lo no lugar onde será
mais útil: isso é o que, na minha opinião, disciplina”
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O panóptico constitui uma espécie de prisão-máquina, pois coloca o
detento em um espaço de visibilidade permanente. Isso permite o controle e
a vigilância incessante das autoridades. A pena deve ser revertida em favor
da sociedade, constituindo “cada detento, na esfera da educação individual,
um capital colocado no interesse penitenciário” (FOUCAULT, 2014, p. 244;
LUCAS, 1838, p. 449). À título de curiosidade, a única prisão que usava o
sistema panóptico na América Latina foi a que abrigou Fidel Castro, pouco
antes da Revolução Cubana (GUERRERO, 2016).
A prisão - como instrumento de reeducação e ressocialização dos
indivíduos que cometeram crimes - guarda certo grau de similaridade com as
escolas. Isso porque, após um período na prisão, o indivíduo é “domesticado”,
para deixar de ser um “delinquente” e se tornar uma pessoa que obedeça às leis
(FOUCAULT, 1954-1988, p. 195).
Todavia, os propósitos do sistema prisional são questionáveis, porque
não raramente não alcançam à ressocialização dos presos. Afinal, o egresso do
sistema prisional possui uma produtividade negativa, uma vez que, quanto mais
tempo ele passa preso, menos é reeducado, o que diminui as possibilidades
de vir a se tornar um agente ativo em uma sociedade altamente competitiva
(FOUCAULT, 1954-1988, p. 195). Um modelo prisional falho não consegue
“moldar” os indivíduos conforme as regras sociais nem “reeducá-lo” para
tornar um cidadão produtivo.
As prisões, apesar de ineficientes, são mantidas porque, segundo
Foucault (1954-1988, p. 195), se mostram úteis, econômica e politicamente, na
sociedade, fazendo parte de um ciclo:
Pourquoi les prisons sont-elles restées, malgré cette contre
productivité? Je dirais: mais précisément parce qu´en fait
elle produisait des délinquants et que la délinquance a
une certaine utilité économico-politique dans les sociétés
que nous connaissons. L’utilité économico-politique de
la délinquance, nous pouvons la dévoiler facilement:
d’abord, plus il y aura de délinquants, plus il y aura de
crimes; plus il y aura des crimes, plus il y aura peur dans la
population, et plus il y aura peur dans la population, plus
acceptable et même souhaitable deviendra le système de
contrôle policier. L´existence de ce petit danger interne
permanent est l’une des conditions d’acceptabilité de ce
système de contrôle; ce qui explique pourquoi, dans les
journaux, à la radio, à la télé, dans tous les pays du monde
sans aucune exception, on accorde autante d’espace à la
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criminalité, comme si à chaque jour nouveau il s’agissait
d’une nouveauté10 (Grifo nosso).

A delinquência justifica o nascimento e a manutenção da polícia. A
presença e o controle policial são tolerados em razão do medo do delinquente
por parte da população (FOUCAULT, 2018). Os meios de comunicação, ao
ressaltarem diariamente a ocorrência de crimes, dando destaque para os mais
violentos possíveis, alimentam o sentimento de medo social e reafirmam a
necessidade da repressão policial.
Quanto mais crimes, maior é o amedrontamento da população, o que
torna o controle policial amplamente aceito. A difusão do medo e do caos
serve para pôr em prática políticas públicas, que toleram a violência do Estado
Policial, e marcam o apartheid social, ao identificarem como inimigos da
sociedade, sobretudo pretos, pobres e moradores da periferia. Nesse sentido,
a chamada “guerra às drogas” ampliou a estigmatização dessa população mais
vulnerável, a sua perseguição e controles permanentes, a constante violação
de direitos humanos e a alta letalidade policial (o que inclui o fenômeno do
“genocídio da juventude negra”) (BATISTA, 2003, p. 06-12).
O receio de uma explosão e/ou rebelião desses grupos vulneráveis
aumenta o medo na classe burguesa. A implantação da fantasia de caos social
impulsiona políticas de limpeza social, de tolerância zero, de armamento da
sociedade e de rigor na atuação policial. A atuação da polícia nas favelas cariocas,
encorajada pelos governantes, é reflexo dessa ideologia (BATISTA, 2003, p.
06-12), que causa, reiteradamente, casos como o da Favela Nova Brasília, em
que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos,
pela demora na investigação e punição dos agentes policiais responsáveis pela
execução de 26 pessoas e na prática de tortura e estupro de 3 mulheres, durante
operações ocorridas entre outubro de 1994 e maio de 1995, na Favela Nova
Brasília, no município do Rio de Janeiro (CORTE IDH, 2017).
A biopolítica moderna, conforme Laura Bazzicalupo (2010, p. 69), se
consubstancia em

Tradução livre: “Por que as prisões permaneceram, apesar dessa contra produtividade? Eu
diria: mas precisamente porque de fato produziu delinquentes e a delinquência tem certa utilidade
político-econômica nas sociedades que conhecemos. Podemos facilmente revelar a utilidade
econômica e política da delinquência: primeiro, quanto mais delinquentes houver, mais crimes
haverá; quanto mais crimes houver, mais haverá medo na população, e quanto mais medo haverá
na população, mais aceitável e até desejável o sistema de controle policial se tornará. A existência
deste pequeno perigo interno permanente é uma das condições de aceitabilidade deste sistema de
controle; o que explica por que, nos jornais, no rádio, na TV, em todos os países do mundo sem
exceção, tanto espaço é dado ao crime, como se a cada novo dia se tratasse de crime”.
10

503

ESTUDOS SOBRE DIREITO PENAL MODERNO

El nexo saber-poder introduce el carácter «persuasivo», no
represivo, de la influencia del poder. Mas esto no significa
que el poder sea solo palabras y saberes. La relación saberpoder se juega sobre los cuerpos, sobre el cuerpo del cual
el poder es depositario y sobre el cuerpo que está modelado
por el poder. Esta es la biopoliticidad del poder moderno.

Em uma análise filosófica pós-Foucaultiana, Judith Butler aprofunda
os saberes biopolíticos clássicos, atentando-se à ‘’dimensão corpórea e física
das vidas ‘vulneráveis’ implicadas nas relações biopolíticas de sujeição,
comprometidas com esforços de transcrição identitária’’ por meio de uma
‘’análise da vida psíquica do poder trabalhando sobre o circuito de subjetivação
da sujeição que revela’’ (BUTLER, 2005, apud BAZZICALUPO, 2010, p. 70).
Colocar a sociedade “em ordem” implica na eugenia, por meio de
mecanismos coloniais usados na época da escravidão, como o controle social e
a obediência cadavérica, próprias de uma política de segurança pública baseada
na naturalização do racismo institucional. As pessoas tidas como “estranhas”,
que não se encaixam no padrão exigido pela sociedade, tornam-se verdadeiras
“inimigas”. Aos “indesejáveis” não sobra muito: são mortos ou neutralizados,
bem como segregados, conforme a teoria do direito penal do inimigo proposta
por Günther Jakobs.
Conforme leciona Zaffaroni (2007, p. 44),
[...] As dificuldades, como assinalamos, manifestaramse em relação aos indesejáveis, cujo número aumentou
com a concentração urbana. Era necessário domesticálos para a produção industrial e neutralizar os resistentes.
Como não era tolerável continuar matando-os nas praças,
foi preciso procurar outras formas de eliminação. A
solução encontrada foi o encarceramento em prisões
com altas taxas de mortalidade (MELOSSI, PAVARINI,
2006), a submissão a julgamentos intermináveis com as
mencionadas medidas de neutralização sob a forma de
prisão preventiva ou provisional ou então a deportação
(especialmente adotada pela Grã-Bretanha e pela França,
mas também pela Argentina).

Os cárceres detêm uma dupla função, pois, além de serem responsáveis
pela “limpeza social”, ainda são marcados por altíssimos índices de violência
e mortalidade, com uma alta probabilidade de eliminação dos que lá estão
presos. Em paralelo, os que não estão internados, permanecem à mercê das
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execuções policiais sem processo, em uma espécie de sistema penal subterrâneo
(ZAFFARONI, 2007, p. 70).
As altas taxas de impunidade e as reiteradas violações de direitos
humanos, praticadas pelo Brasil, ao não investigar, processar e responsabilizar,
crimes praticados pelos agentes de segurança pública não são compatíveis com
o Estado Democrático de Direito. Sabe-se que o Estado de polícia é intrínseco ao
Estado de Direito. Quanto mais se observa a letalidade do Estado, mais presente
e pulsante é o Estado policial, que procura romper com as amarras e limitações
que o Estado de Direito lhe coloca. A seletividade do poder punitivo não pode
ser suprimida, caracterizando a fragilidade do sistema processual penal, porque
“o estado de polícia está sempre inventando novos inimigos” (ZAFFARONI,
2007, p. 170), cultivando as raízes do Estado absoluto. A prática de biopoder,
caracterizada pela suspensão dos direitos fundamentais pelo soberano, em
virtude de necessidade e emergência, traz demasiada insegurança jurídica,
sobretudo em razão do apontamento do inimigo (ZAFFARONI, 2007, p. 163),
identificado como preto, pobre e morador da periferia.
A sociologia da miséria constrói-se a partir de uma visão de seletividade
populacional. A busca por encaixar cada indivíduo em seu papel social acaba
por reproduzir as injustiças que se buscam romper, perpetuando o ciclo de
marginalização dos grupos mais vulneráveis da sociedade. Um ciclo de violência
se reproduz pela ausência de políticas públicas e de exclusão no mercado de
trabalho (com altos índices de informalidade ou pela exploração da mão de
obra barata, por meio de empregos mal pagos e humilhantes) (RUGGIERO,
2008, p. 04-06). A falta de oportunidades na economia lícita impulsiona essas
pessoas para a economia paralela, o que faz surgir os mercados ilegais e motiva
a prática de crimes (RUGGIERO, 2008, p. 10-12). As respostas alternativas se
limitam à economia ilegal, que, invariavelmente, conduzem à prisão. A própria
‘’empresa’’ que recruta vendedores de drogas nos grandes centros urbanos, opta
por escolher minorias estigmatizadas, corroborando com a segregação ocorrida
na chamada ‘’economia legal’’ (RUGGIERO, 2008, p. 60).
As massas sem trabalho, que diante da fome e da
necessidade tendem a cometer delitos ditados pelo
desespero, só podem ser contidas através de penas
cruéis. Numa sociedade onde os trabalhadores
são escassos, a execução penal tem uma função
totalmente diversa. Quando alguém que quer
trabalhar encontra trabalho, o estrato social mais
baixo é formado por trabalhadores não qualificados
e não por desempregados que se encontram numa
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situação de necessidade. A execução penal pode,
assim, contentar-se em obrigar ao trabalho quem a
ele se recusa e ensinar aos delinqUentes que eles se
contentem com o que é suficiente para um trabalhador
honesto viver (RUSCHE, 1976, p. 526-527).
Os “indesejáveis” são, de forma discreta e silenciosa, encerrados. Eles
passam a compor uma massa de força de trabalho. O modelo social de controle
disciplinar inaugura-se a partir da expansão da sociedade industrial. A disciplina
dos corpos encontra lugar no regime econômico da fábrica, principalmente no
modelo fordista. Já o cárcere é a resposta “correicional” para os indivíduos que
não se enquadram no sistema de produção capitalista (DE GIORGI, 2006, p.
27), na tentativa de reverter sua mão de obra barata para a sociedade.
Os chamados “condenados da metrópole”, representados pelos mendigos,
pobres, desempregados e migrantes, são direcionados aos mecanismos de
controle, individualizando-os e separando-os da classe laboral. Em metrópoles
onde atividades ilegais tornam-se comuns, é relativamente fácil realizar a
separação por meio da neutralização da periculosidade e da prevenção de risco,
articulando-se por meio da vigilância, segregação urbana, racismo institucional,
violência policial e contenção carcerária (DE GIORGI, 2006, p. 28).
O sistema carcerário constitui um modelo de depósito de indesejáveis,
ao traçar um perímetro ao redor das populações excedentes (DE GIORGI,
2006, p. 28).
Trazendo esse panorama para o Brasil, facilmente é possível
deparar-se com o elevado número de pessoas presas, caracterizado pelo
hiperencarceramento. As “vidas sem valor de vidas” são reprimidas nas
periferias, nos subúrbios e nas favelas, que constituem verdadeiros campos de
concentração a céu aberto, expondo seus habitantes ao jogo duplo da inclusão e
exclusão cidadã: de um lado, os mecanismos de poder operam o disciplinamento
daqueles que se resignam ao estatuto jurídico - mecanismos de dominação -, de
outro, o poder soberano na sua forma jurídico-política decide pela indignidade
e pelo desvalor da vida matável dos criminosos resistentes ao estatuto jurídico
(ZACCONE, 2015, p. 33).
Nas palavras de John Irwin, “O encarceramento serve antes de tudo para
‘governar a ralé’ que incomoda” (WACQUANT, 2003, p. 68).
A política estatal de criminalização das consequências da miséria de
Estado opera mediante duas formas,
A primeira e menos visível, exceto para os interessados,
consiste em transformar os serviços sociais em instrumento
de vigilância e de controle das novas ‘classes perigosas’.
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Prova disso é a onda de reformas votada nestes últimos anos
em vários estados, condicionando o acesso à assistência
social à adoção de certas normas de conduta (sexual,
familiar, educativa, etc.) e ao cumprimento de obrigações
burocráticas onerosas e humilhantes. As mais difundidas
estipulam que o beneficiário deve aceitar qualquer emprego
que lhe seja proposto, não importam a remuneração e as
condições de trabalho oferecidas, sob pena de abdicar do
seu direito à assistência (workfare). Outras modulam a
assistência às famílias em função da assiduidade escolar
de seus filhos (learn fare) [...]. O segundo componente da
política de “contenção repressiva” dos pobres é o recurso
maciço e sistemático ao encarceramento [...]. Depois de ter
diminuído em 12% durante a década de 60, a população
carcerária americana explodiu, passando de menos de
200 mil detentos em 1970 a cerca de 825 mil em 1991,
ou seja, um crescimento nunca visto em uma sociedade
democrática, de 314% em vinte anos [...] A causa-mestra
deste crescimento astronômico da população carcerária
é a política de “guerra à droga”, política que desmerece
o próprio nome, pois designa na verdade uma guerrilha
de perseguição penal aos vendedores de rua, dirigida
contra a juventude dos guetos para quem o comércio a
varejo é a fonte de emprego mais diretamente acessível
(WACQUANT, 2003, p. 27-29).

O Estado policial permanente não visa unicamente dar uma resposta
frente ao aumento da criminalidade, mas é considerada a prova do desengajamento
do Estado caritativo (WACQUANT, 2003, p. 32-33). A “balança” do Estado
deixou de pender do lado social para o repressivo. Essa mudança de paradigma
contribui para a insegurança e a violência que pretendia combater.
Questiona-se a existência de um totalitarismo moderno, por meio de
um regime de exceção - ou de um estado policial permanente. O Estado Policial
legitima sua ação - ou repressão - ao desqualificar a vítima, tornando-a inimiga
do Estado. Assim, pretos, pobres e moradores de periferia têm negados seus
direitos humanos e garantias fundamentais, para se tornarem vítimas de um
Estado opressor, moldado em uma polícia violenta voltada ao controle social
dos grupos sociais economicamente excluídos pelo sistema capitalista de
produção (ZACCONE, 2015, p. 164).
Sobre o Estado de polícia, Vanessa Chiari Gonçalves (2011, p. 136)
explicita que,
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Em países latino-americanos como o Brasil, a dicotomia
entre estado de polícia e Estado de Direito parece ainda
mais evidente. Isso decorre pelo fato de a violência policial
seletiva empregada contra os estratos menos favorecidos
economicamente, fazer com que coexistam, de um lado,
um estado de polícia com toda a sua força direcionada
ao controle de uma parte significativa da população e, de
outro, um Estado de Direito aplicável apenas aos estratos
médios e às elites. Desse modo, não se trata apenas de
um estado de polícia latente no seio de uma sociedade
formalmente democrática, mas de um estado de polícia
permanentemente ativo e seletivamente direcionado aos
subcidadãos e aos inimigos de ocasião.

Não é outro o diagnóstico da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos (2021, p. 104-105) ao pontuar:
276. A CIDH pode constatar, com extrema preocupação,
que as mortes violentas no Brasil não incidem de forma
aleatória em parcelas da população. Essas tendem a vitimar
desproporcionalmente segmentos sociais que sofrem da
discriminação estrutural e, por conseguinte, estão expostos
à violência estrutural interseccional, principalmente com
base em características étnico-raciais e socioeconômicas.
Nesse aspecto, 75,4% do total de vítimas de homicídios
ocorridos no ano de 2018 foram identificadas como
pessoas afrodescendentes, tendência que se repete quando
comparadas aos números de 2017 (75,5%) e 2016 (76,2%).

Portanto, o derramamento de sangue revela a contínua e permanente
fábrica de cadáveres das ações policiais de pacificação. Aqui, os direitos
humanos não foram feitos para os “faunos” (ZACCONE, 2015, p. 259-265),
em total inversão de valores democráticos e da lógica da igualdade, liberdade
e fraternidade.
CONCLUSÃO
No Brasil nesta primeira parte do século XXI, é imprescindível o
fortalecimento das instituições jurídicas que asseguram a realização do Estado
Democrático de Direito aptas a inibir retrocessos na defesa dos direitos humanos,
bem como buscar a sua progressiva concretização.
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O sistema carcerário brasileiro é constantemente alvo de acionamentos
perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, relacionados à
precariedade das suas condições, o que viola sistematicamente dispositivos
presentes na Constituição da República, na Lei de Execução Penal, nas Regras
Mínimas para o Tratamento do Preso no Brasil e em diplomas internacionais,
como as Regras de Mandela (ONU).
A vulnerabilidade presente em determinados grupos minoritários e
certos setores da sociedade brasileira, com destaque para os pretos, pobres
e moradores da periferia, aliada às negligências e às omissões estatais na
formulação e na execução de políticas públicas, repercutem na dificuldade de
integração e inclusão sociais. A política de apartheid e etiquetamento sociais
naturalizam o racismo institucional e tornam invisíveis uma parcela dos
cidadãos que não se encaixa socialmente ou, o que é pior, passa a ser alvo de
políticas de “limpeza social”, que alimentam os discursos de ódio, preconceitos,
discriminação, violências e até o extermínio dessas pessoas.
A delinquência fechada em si mesma e especializada tem como vítimas
as classes pobres, perseguidas pela polícia, que têm seus direitos e garantias
fundamentais sistematicamente descumpridos, e acabam se submetendo ao
controle social do Direito Penal que as leva, muitas vezes sem o devido processo
legal, ao sistema carcerário, mesmo quando da prática de delitos sem violência
ou grave ameaça a pessoa (FOUCAULT, 2014, p. 273).
Ao remontar à pergunta de pesquisa, que cinge em saber se a biopolítica
é uma teoria aplicável ao aspecto da neutralização do inimigo do Direito Penal,
revela-se possível que os critérios estabelecidos por Michel Foucault, em
seus estudos sobre biopolítica, sejam transplantados ao sistema atual da nossa
sociedade, sobretudo no que diz respeito à realidade prisional.
A prisão se torna uma “fábrica dos indesejáveis”, ao mostrar-se falha
na tentativa de ressocialização, o que alimenta o ciclo da violência. Os grupos
vulneráveis, por estarem à margem do sistema produtivo, são colocados nas
prisões ou viram alvo do Estado Policial, por estarem estigmatizados pela
pobreza, que lhes afasta de serviços públicos essenciais, os faz subcidadãos
com poucas perspectivas de ascensão econômica e social, o que os atrai, muitas
vezes, para o trabalho informal e para mercados ilegais.
A sociedade capitalista, como instrumento de disciplinarização, falha ao
fechar os pobres dentro das prisões, quando os delitos não apresentam violência
ou grave ameaça contra a pessoa. As oportunidades sequestradas, pela omissão
do Estado e pela corrupção na aplicação dos recursos públicos, perpetuam as
injustiças sociais e, o que é pior, fazem com que vidas “indignas” não sejam
vistas como pessoas, reduzidas a meros números incômodos em relatórios
policiais ou nas estatísticas da mídia sensacionalista.
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DO BRASIL. CASO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PRIVADOS DE
LIBERDADE NO “COMPLEXO DO TATUAPÉ” DA FEBEM. Acesso em:
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ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30 ANOS:
O DESENVOLVIMENTO E A PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE NA PRÁTICA
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RESUMO
O presente artigo tem como finalidade apresentar os projetos realizados pelo
Tribunal de Justiça e pelo Ministério Público no desenvolvimento e na proteção
dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. A problemática está
em verificar a consonância da atuação e da estratégia institucional do Tribunal
de Justiça e do Ministério Público do Estado do Paraná com os preceitos
constitucionais e do Estatuto da Criança e do Adolescente. A metodologia
utilizada baseia-se em estudo doutrinário, consulta à legislação pertinente
e análise de dados. Por conclusão, tem-se que as iniciativas realizadas pelas
instituições paranaenses contribuem para a garantia de direitos fundamentais,
com possibilidade de expansão para todo o território nacional.
PALAVRAS-CHAVE: Direitos fundamentais; Estatuto da Criança e do
Adolescente; Tribunal de Justiça do Paraná; Ministério Público do
Paraná; Projetos.
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SUMÁRIO: Introdução. 1 As diretrizes constitucionais na proteção integral
da criança e do adolescente. 2 O Estatuto da Criança e do Adolescente nas
estratégias institucionais do Poder Judiciário e do Ministério Público. 3 Os
projetos realizados pelo Tribunal de Justiça e pelo Ministério Público do Estado
do Paraná. Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) completa 30
anos de vigência neste ano de 2020.
Com o advento da Lei 8.069/1990, crianças e adolescentes passaram
a ser vistos a partir de uma nova perspectiva, como sujeito de direitos, tendo
sua tutela e seu desenvolvimento salvaguardados pelos ditames constitucionais
e estatutários.
No entanto, para a efetivação das diretrizes estabelecidas, além da
disposição normativa, é necessária a atuação do Poder Público e da sociedade
na implementação de políticas e projetos que consigam complementar a lei e
atuar na realidade social.
Diante de tal contexto, esta pesquisa objetiva apresentar os projetos
realizados pelo Tribunal de Justiça e pelo Ministério Público no desenvolvimento
e na proteção dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, em
consonância com os preceitos constitucionais, estatutários e com as estratégias
organizacionais desses órgãos públicos.
A pesquisa justifica-se tendo em vista a necessidade de análise e de
divulgação das boas práticas realizadas em solo paranaense, para o fomento das
iniciativas e possível expansão em território nacional.
Para tanto, a metodologia utilizada baseia-se em estudo doutrinário,
consulta à legislação pertinente e análise de dados.
Primeiramente, serão abordados os primados constitucionais dispostos
no Estatuto da Criança e do Adolescente que asseguram absoluta prioridade e
atribuem à família, à sociedade e ao Estado o dever de proteção e garantia aos
direitos fundamentais da população infanto-juvenil.
Em um segundo momento serão apresentadas a Estratégia Nacional
do Poder Judiciário, o Planejamento Estratégico do Ministério Público e suas
diretrizes regionais, bem como o alinhamento com o plano de ação da Agenda
2030 da Organização das Nações Unidas.
Por fim, serão demonstrados alguns dos diversos projetos realizados no
Tribunal de Justiça e no Ministério Público do Estado do Paraná, que revelam a
dedicação dos órgãos públicos paranaenses no desenvolvimento e na proteção
integral da criança e do adolescente.
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1 AS DIRETRIZES CONSTITUCIONAIS NA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
A supremacia da Constituição vai além do controle de constitucionalidade
e da tutela eficaz da esfera individual de liberdade. Com as Constituições
democráticas do século XX, “o aspecto da Constituição como norma diretiva
fundamental assume protagonismo, dirigindo-se aos poderes públicos e
condicionando os particulares de maneira a assegurar a realização dos direitos
fundamentais-sociais.”4
A constitucionalização do Direito produz impactos relevantes em todos
os ramos jurídicos. A Carta Magna passa a ser não apenas um sistema em si,
mas também um modo de interpretar todos os demais ramos do Direito. “Os
valores, os fins públicos, as regras e princípios do texto constitucional passam
a condicionar a validade de sentidos de todas as normas infraconstitucionais.”5
A Lei Maior rege a organização política-jurídica de um Estado,
dispondo acerca de sua forma e dos órgãos que integram a sua estrutura, “bem
como as limitações ao poder por meio do sistema de “freios e contrapesos” e da
enumeração de princípios, direitos e garantias fundamentais.”6
A República Federativa do Brasil, constituída em Estado Democrático de
Direito, tem entre os seus princípios fundamentais, a cidadania e a dignidade da
pessoa humana, duas das principais fontes de valores dominantes na sociedade.
De acordo com AGRA, “a dignidade da pessoa humana representa um
complexo de direitos que são inerentes à espécie humana, como vida, lazer,
saúde, educação, cultura e trabalho que devem ser propiciados pelo Estado, os
quais configuram-se como centro fundante da ordem jurídica.”7
A consagração da dignidade humana no texto constitucional é o
reconhecimento de que “a pessoa deve constituir o objetivo supremo da ordem
jurídica, impondo aos poderes públicos o dever de respeito, proteção e promoção
dos meios necessários a uma vida digna.”8
O princípio estruturante da dignidade humana preconiza a necessidade
de reconhecimento do ente humano como passível de proteção acima de
todos os outros direitos de natureza pública ou privada, “sendo uma conquista
STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e decisão jurídica. 4. ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2014, p. 113-114).
5
BARROSO, Luís Roberto. O novo direito constitucional brasileiro: contribuições para a
construção teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: Editora
Fórum, 2013, p. 33.
6
PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. 9. ed. Rio
de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012, p. 4-5.
7
AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. 9. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 156.
8
NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 4. ed. rev. atual. São Paulo: MÉTODO, 2010. p. 340.
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ético-filosófico-jurídica estabelecida na Declaração do Direito do Homem e do
Cidadão da Organização das Nações Unidas.”9
Para PIOVESAN, “a realização plena do preceito constitucional da
cidadania envolve o exercício efetivo e amplo dos direitos humanos, nacional e
internacionalmente assegurados.”10
Os direitos e garantias fundamentais, contemplados no Título II da Lei
Maior, são destinados a conferir à sociedade “os meios imprescindíveis para
o seu desenvolvimento, proteger os direitos de um particular contra o outro
e estruturar vias para que o cidadão possa participar de maneira direta na
reivindicação de seus direitos.”11
Os direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente estão
previstos em diversos artigos da Constituição Federal, como no artigo 5º, 6º e
mais especificamente no artigo 227, o qual dispõe que:
“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade, e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo d e
toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência crueldade e opressão”.

Como forma de regulamentação do artigo 227 do texto constitucional,
o Estatuto da Criança e do Adolescente absorveu os ditames da doutrina da
proteção integral e do princípio da prioridade absoluta. “Pautada nos preceitos
constitucionais, a Lei nº 8069/1990 é reconhecida como um dos mais avançados
diplomas legais dedicados à tutela dos direitos da população infanto-juvenil.”12
Com o objetivo de intervir positivamente na exclusão experimentada pela
infância e juventude brasileira, “o Estatuto da Criança e Adolescente apresenta
duas propostas fundamentais: garantir que as crianças e os adolescentes sejam
SILVA, Érica Guerra da; ROCHA, Ludmilla Elyseu. A dignidade da pessoa humana, o direito
humano à moradia e a sua (in)efetividade no Brasil. In: NAVALHO, Vitor; MATEUS, Ana;
VEIGA, Fábio da Silva; GONÇALVES, Rubén Miranda, (coords); [prefácio Adriano Moreira]. Os
novos horizontes do constitucionalismo global. 1. ed. Barcelos: Instituto Politécnico do Cávado e
do Ave, 2017. p. 114.
10
PIOVESAN, Flávia; Temas de direitos humanos. 7ª edição. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 91.
11
ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Novo curso
de processo civil: teoria do processo civil. Volume 1. 3. ed. rev., atual. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2017. p. 79.
12
DIGIÁCOMO, Murillo José; DIGIÁCOMO, Ildeara de Amorim. Estatuto da Criança e do
Adolescente Anotado e Interpretado. Curitiba, 2017. p. 7-15.
9
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tratados como sujeitos de direitos e o desenvolvimento de uma nova política de
atendimento à infância e juventude, pautada nos princípios constitucionais da
descentralização político-administrativa e da participação da sociedade civil”13
Nesse sentido, o objetivo de tratar crianças e adolescentes como sujeitos
de direito e dedicá-las proteção integral é de fácil visualização no Estatuto. De
início, em suas disposições preliminares, a Lei nº 8069/1990 assegura todas
as oportunidades e facilidades, prezando pelo desenvolvimento físico, mental,
moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade (art. 3º), sendo
dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público a
efetivação, com absoluta prioridade, dos direitos estabelecidos no Estatuto.
Apesar do vasto conjunto normativo e doutrinário a respeito do tema,
a efetivação dos direitos fundamentais estabelecidos no texto constitucional
depende da sociedade e do Poder Público, através de projetos e políticas
voltadas à infância e juventude.
O progresso no direito às crianças e adolescentes “depende da
capacidade do Estado e da sociedade em completar a lei, ao fazer cumprir um
programa que se inicia juridicamente, mas que se realiza no social.”14
2 O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NAS ESTRATÉGIAS
INSTITUCIONAIS DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
De acordo com MAGGIO, “o objetivo maior da ordem jurídica é o de
reger e de orientar as relações humanas, estabelecendo parâmetros e apontando
o melhor caminho para diversas situações, no intuito de possibilitar o bem viver
em comunidade.”15
O Ministério Público está elencado nos artigos 127 e seguintes do texto
constitucional, como instituição permanente, essencial à função jurisdicional
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tendo como princípios
institucionais a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
A Constituição Federal, em harmonia com o sistema de “freios
e contrapesos”, instituiu o Ministério Público como órgão autônomo e
independente, não subordinado a qualquer dos Poderes da República, consistindo
em autêntico fiscal da Federação, da moralidade pública, da legalidade, do
regime democrático e dos direitos e garantias constitucionais. ”16
Estatuto da Criança e do Adolescente Anotado e Interpretado, Curitiba, 2017. p. 8.
SIERRA. Vânia Morales. Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente. A inscrição de
quadros participativos na política para criança e adolescentes. Civitas, Revista de Ciências Sociais.
Ano 2, n.1, junho 2002. p. 182-191.
15
MAGGIO, Marcelo Paulo. Saúde pública e sua tutela pelo Ministério Público. Curitiba: Juruá, 2018
16
PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. 9. ed.
13
14

519

ESTUDOS SOBRE DIREITO PENAL MODERNO

Em relação a atuação estratégica do Órgão Ministerial, CAMBI
assevera que:
“A defesa de interesses individuais indisponíveis e
homogêneos de pessoas ou grupos em situação de
vulnerabilidade social, econômica e familiar, a intensificação
de ações de combate à macrocriminalidade e de controle
da atividade policial, a tutela de interesses difusos e
coletivos, do regime democrático e a implementação de
políticas constitucionais, a proteção integral da criança e
do adolescente e de práticas ambientais sustentáveis são
algumas das preocupações contemporâneas que devem
nortear a atuação e a estratégia do Ministério Público”17

O Poder Judiciário está estabelecido no artigo 2º da Lei Maior como um
dos três poderes da União, independente e harmônico.
Em um Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário deve
ser independente, incumbido da guarda da Constituição, a fim de conferir
efetividade aos direitos e princípios e ser responsável pela solução definitiva
dos conflitos intersubjetivos e pela integridade do ordenamento jurídico.
O Poder Judiciário brasileiro é composto pelo Supremo Tribunal
Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho,
pelos Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, pelos Tribunais e Juízes do
Trabalho, pelos Tribunais e Juízes Eleitorais, pelos Tribunais e Juízes Militares,
pelos Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, bem
como pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão que exerce função de controle
da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento
dos deveres funcionais dos juízes, entre outras atribuições.
No que se refere às suas atribuições, o Poder Judiciário possui funções
típicas e atípicas:
“A função típica é a jurisdicional (ou de julgamento),
pela qual lhe compete dizer e aplicar o direito às
lides a eles submetidas; já a função atípica pode ser
de natureza administrativa, quando administra seus
bens, serviços e pessoal, e de natureza legislativa, na
produção e regulação de normas gerais aplicáveis em
Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012. p. 720.
17
CAMBI, Eduardo. Independência Funcional e Planejamento Estratégico do Ministério
Público. Revista Eletrônica do Ministério Público do Estado de Goiás. Goiás, nº 29, 2015. p. 11.
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seu âmbito e de observância obrigatória por parte dos
administrados”18
No exercício de sua função típica, “o Poder Judiciário deve garantir
a necessária segurança jurídica, tanto no aspecto objetivo da estabilidade
das relações jurídicas, quanto no aspecto subjetivo, próprio da confiança dos
cidadãos no sistema de Justiça.”19
Nesse contexto, impende destacar a mudança recente do significado do
acesso à justiça:
“Se antes a expressão significava pura e simplesmente o
acesso de todos as pessoas ao Judiciário e a possibilidade
de submeter cada vez mais litígios ao arbítrio do juiz
togado, hoje o acesso à justiça pode ser compreendido
como o acesso aos meios adequados de resolução para
cada tipo de litígio, de forma a proporcionar às partes a
solução mais satisfatória para suas contendas.”20

No que tange às estratégias institucionais, o Planejamento Estratégico
Nacional do Ministério Público é estabelecido pelo Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP) e a Estratégia Nacional do Poder Judiciário pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Segundo FERNANDES e BERTON, estratégia organizacional referese ao “conjunto de grandes propósitos, dos objetivos, das metas, das políticas
e planos para concretizar uma situação futura desejada.”21 O Planejamento
Estratégico é a base do planejamento de uma instituição. “Depende
do desenvolvimento de uma missão clara, da definição de objetivos e da
coordenação de estratégias funcionais.”22
Direito Constitucional Descomplicado. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método,
2012. p. 661.
19
MARANHÃO, Clayton. O dever constitucional da fundamentação da sentença e o novo
Código de Processo Civil brasileiro de 2015: estudo de caso a respeito dos precedentes judiciais
em matéria constitucional e o padrão máximo de fundamentação no direito brasileiro. Revista
Eletrônica de Direito Processual - REDP. Rio de Janeiro, Ano 10, v.17, n. 2, 2016. p. 118.
20
KFOURI NETO, Miguel; NETTO, José Laurindo de Souza; GARCEL, Adriane. O Direito
de Acesso a Tribunal, à Mediação e à Arbitragem. Congresso sobre a Convenção Americana de
Direitos Humanos (CADH). Superior Tribunal de Justiça, 2020. p. 2.
21
FERNANDES, Bruno Henrique Rocha; BERTON, Luiz Hamilton. Administração Estratégica:
da competência empreendedora à avaliação de desempenho. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 7.
22
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC
Livros Técnicos e Científicos Editora S.A, 1999. p. 23.
18
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O Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público objetiva
o fortalecimento do Ministério Público no Brasil, a partir da construção de
uma agenda estratégica capaz de alinhar os ramos da instituição em torno de
objetivos comuns, com foco na melhoria dos serviços prestados à sociedade.
O Ministério Público possui como missão, como propósito, a defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis para a concretização dos valores democráticos e da cidadania.
Como visão de futuro, o órgão ministerial visa ser uma instituição
reconhecida como transformadora da realidade social e essencial à preservação
da ordem jurídica e da democracia.
Mais especificamente ao tema do artigo, entre os resultados institucionais
da atuação do Parquet está a garantia e o respeito aos direitos da criança e do
adolescente, do idoso e da pessoa com deficiência e do direito à educação, à
saúde e ao trabalho digno.
Por conseguinte, o Ministério Público do Estado do Paraná alinhase as diretrizes do CNMP, tendo como valores a credibilidade por meio do
reconhecimento público por sua legítima atuação constitucional, efetividade,
ética, legitimidade política e social, transparência e independência.
O planejamento estratégico é um caminho para aperfeiçoar a eficiência
institucional, baseado na concepção do Ministério Público da seguinte forma:
“Como agente político de transformação social, superando
a visão de mero executor de atribuições processuais para a
assunção da defesa efetiva dos direitos fundamentais sociais,
o que exige um envolvimento com a comunidade e os
demais agentes políticos, para a indução, acompanhamento
e aperfeiçoamento de políticas públicas sociais.”23

Quanto à Gestão Estratégica e Planejamento, a Estratégia Nacional do
Poder Judiciário 2015-2020, instituída pela Resolução nº 198/2014 do Conselho
Nacional de Justiça, estabelece como missão do Poder Judiciário a realização da
justiça e como visão ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo
de justiça, equidade e paz social.
A Estratégia do Judiciário 2020 inclui a garantia dos direitos de
cidadania no rol dos Macrodesafios do Poder Judiciário 2015-2020, disposta
em seu item 2, o qual refere-se ao desafio de garantir no plano concreto os
direitos de cidadania estabelecidos no artigo 1º, inciso II, da Constituição
Federal, em sua múltipla manifestação social: cidadão-administrado (usuário
CAMBI, Eduardo. Independência Funcional e Planejamento Estratégico do Ministério
Público. Revista Eletrônica do Ministério Público do Estado de Goiás. Goiás, nº 29, 2015. p. 56.
23
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de serviços públicos), cidadão trabalhador-produtor, cidadão-eleitor, cidadãoconsumidor e cidadão-contribuinte, incluídos aqui a proteção integral e os
direitos de cidadania das crianças e dos adolescentes, buscando-se atenuar as
desigualdades sociais e garantir os direitos de minorias.
Nessa perspectiva, uma das metas nacionais a ser adotada pelo Judiciário
em 2020 é a integração da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas ao
Poder Judiciário.
A Agenda 2030 das Nações Unidas estabelece um plano de ação para
as pessoas, para o planeta e para a prosperidade, através de 17 objetivos de
desenvolvimento sustentável, entre eles a erradicação da pobreza, a educação
de qualidade, a redução das desigualdades, a paz, a justiça e as instituições
eficazes, todos abrangendo a população infanto-juvenil.
Especificamente quanto ao Judiciário Paranaense, a identidade
institucional é assim representada nos conceitos de missão, visão e valores:
“Missão: garantir à sociedade a prestação jurisdicional
acessível, de qualidade, efetiva e célere, de forma
transparente e ética, solucionando os conflitos e
promovendo a pacificação social. Visão: ser referência de
qualidade na prestação de serviços públicos, reconhecida
pela sociedade e seus colaboradores como instituição
da qual todos tenham orgulho e confiança. Valores:
transparência, ética, celeridade, acessibilidade, justiça,
inovação, eficiência.”24

O planejamento estratégico do Tribunal de Justiça do Paraná 20152020 foi formulado pelo emprego da metodologia BSC – Balanced Scorecard25
e propõe a gestão da instituição em quatro perspectivas: (i) sociedade, ou de
como a instituição com ela procura se relacionar, em temas como atuação
institucional, acesso à Justiça e responsabilidade socioambiental; (ii) processos
internos, perspectiva que destaca os processos e procedimentos cruciais para a
promoção da melhoria contínua na prestação dos serviços judiciários, com realce
para os temas eficiência operacional, alinhamento e integração e tecnologia;
(iii) aprendizado e crescimento, que trabalha com os ativos intangíveis,
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Identidade Institucional. Disponível em: https://
www.tjpr.jus.br/identidade-institucional. Acesso em: 29 jul. 2021.
25
O Balanced Scorecard (BSC) é um sistema de planejamento estratégico e gestão que é usado
extensivamente nas empresas e indústrias, no governo, e em instituições sem fins lucrativos de
todo o mundo para alinhar as atividades do negócio à visão e estratégia da organização, melhorar
a comunicação interna e externa, e monitorar o desempenho da organização conforme as metas
estratégicas definidas.
24
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relacionados à obtenção de capacidades essenciais ao cumprimento das
atividades da instituição, envolvendo motivação, conscientização, qualificação
e compromisso das pessoas e; (iv) recursos, perspectiva que se situa na base
da gestão estratégica no setor público, pois são os recursos orçamentários que
garantem o funcionamento da instituição, infraestrutura, modernização e a
excelência na prestação de serviços públicos.
Assim, as estratégias institucionais do Poder Judiciário e do Ministério
Público estão pautadas na garantia e na proteção dos direitos fundamentais e na
transformação social por meio dos serviços prestados à sociedade, abrangendo
a realização de projetos como forma de efetivação do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
3 OS PROJETOS REALIZADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Em homenagem aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente,
nada mais sensato do que citar alguns dos diversos projetos realizados pelo
Tribunal de Justiça e pelo Ministério Público no cuidado e no acompanhamento
das crianças e dos adolescentes paranaenses.
O Sistema da Infância e Juventude ganhou nova formatação no
Judiciário Paranaense a partir de março de 2010, com a criação e instalação
do Conselho de Supervisão dos Juízos da Infância e Juventude (CONSIJ), por
meio da Resolução nº 04/2010 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná.
Vinculado à Presidência do Tribunal, o Conselho de Supervisão dos
Juízos da Infância e da Juventude tem como atribuição zelar pelo comprimento,
no âmbito do Poder Judiciário Estadual, do princípio da prioridade absoluta
dos direitos fundamentais da criança e do adolescente previsto no artigo 227 da
Constituição da República e do princípio da supremacia do interesse da criança,
consagrado no artigo 3º, 1, da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos
da Criança. Entre outras funções, compete também ao CONSIJ a promoção da
implementação de políticas e programas nacionais e estaduais relacionados à
área da infância e juventude.
Entre as diversas ações supervisionadas e de competência do Conselho
de Supervisão dos Juízos da Infância e Juventude estão os projetos “Eleitores
do Futuro”, “Música para Todos” e “Vidas que se Encontram”.
O projeto “Eleitores do Futuro” foi implementado de forma pioneira na
Comarca de Ponta Grossa e possui como objetivo estimular a participação de
crianças e adolescentes entre 10 e 18 anos no processo eleitoral, promovendo
o envolvimento de alunos da rede escolar nas atividades educativas sobre
democracia, cidadania e exercício de direitos.
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O Projeto “Música para Todos” visa promover, por meio da música, da
arte e da cultura, o protagonismo de crianças e adolescentes que são atendidos
por medidas protetivas ou socioeducativas, explorando as potencialidades
inerentes de cada aluno.
O Projeto “Vidas que se Encontram” promove o encontro entre os
pretendentes à adoção e crianças e adolescentes em condições de serem
adotados, oportunizando aos acolhidos uma convivência familiar e comunitária,
com a possibilidade de uma futura adoção para aqueles de difícil colocação em
família substituta.
A 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná é órgão
integrante da cúpula diretiva e detém atribuições na gestão de três importantes
políticas judiciárias: Juizados Especiais, Cidadania e Autocomposição.
Na seara da cidadania, a 2ª Vice-Presidência possui uma ampla gama de
iniciativas na efetivação das diretrizes constitucionais e na transformação das
vidas das crianças e dos adolescentes participantes dos programas.
O “Projeto de Incentivo à Autonomia” (PIA da 2ª Vice), foi concebido
na gestão 2019/2020, para atender crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social, destinatários de medida protetiva de acolhimento
institucional na faixa etária de 7 a 14 anos, bem como profissionais que laboram
nas referidas instituições, especialmente educadores sociais, cuidadores e
mães sociais. O enfoque da prática é salvaguardar a liberdade da criança e do
adolescente, obstando a sua privação. O objetivo geral é estimular diversos
setores do Judiciário, do Estado e da sociedade a promover meios de desenvolver
adequadamente a autonomia de crianças e adolescentes destinatários de medidas
protetivas de acolhimento, com ênfase no aspecto emocional, paramentando,
quando necessário, os educadores e cuidadores que estão em convívio diário
com os acolhidos. Seu objetivo específico é trabalhar na concretização da
emancipação social dos acolhidos, para que, a partir da reflexão das incertezas
da contemporaneidade, consigam identificar seus sentimentos e emoções para
melhor lidar com a situação que estão vivenciando, como a retirada da família e
a convivência dentro de uma instituição de acolhimento, para que se restituam
como sujeitos autônomos. Para realizar as atividades propostas, a equipe do
projeto conta com a participação de profissionais voluntários que oportunizam
vivências, cursos e formações que colaborem, de alguma forma, no processo
de desenvolvimento da emancipação das crianças e adolescentes acolhidos,
fornecendo-lhes bases sólidas com conteúdo ético e moral para que possam
assim tomar decisões que promovam seu crescimento individual e coletivo.
A prática contribui de forma efetiva no aperfeiçoamento da justiça pois trata-se
de uma ação de prevenção social à criminalidade, agindo diretamente na cautela
e na redução de violências e criminalidades incidentes sobre grupos vulneráveis
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a esses fenômenos. A iniciativa atua na base, na prevenção e na salvaguarda da
liberdade de crianças e adolescentes, contribuindo assim de forma efetiva com
a implementação da Justiça.
O programa “Jovens Promissores” também possui grande relevância
e é destinado aos adolescentes de 14 a 18 anos, destinatários de medida
protetiva de acolhimento institucional, medida socioeducativa ou em situação
de vulnerabilidade social. A iniciativa pretende oferecer oportunidades para
o desenvolvimento da autonomia desses adolescentes, preparando-os para o
início da vida adulta, dentre as quais oportunidades de emprego, de estágio, de
jovem aprendiz, serviço militar, participação em processo seletivo e cursos nas
mais diversas áreas.
Da mesma forma, a 2ª Vice-Presidência do Tribunal inaugurou
recentemente projetos de visitação institucional, denominados “Rolê Cívico
Paranaense” e “Rolê Cultural”.
O projeto “Rolê Cívico Paranaense” tem como escopo propiciar aos
estudantes universitários um contato direto com os Poderes Judiciário, Executivo
e Legislativo estaduais. O programa visa o aprimoramento da formação dos
estudantes, além da difusão de conhecimentos e valores culturais e a melhora
da comunicação institucional. As atividades são divididas em duas etapas: na
primeira as instituições de ensino recebem um material de apoio para que sejam
trabalhados, em sala de aula, temas como o histórico, o funcionamento e as
particularidades de cada órgão público. Em um segundo momento, os estudantes
fazem um tour guiado pelas sedes dos Três Poderes paranaenses. Apesar de
ser focado no setor universitário, o projeto estende-se também a escolas que
queiram proporcionar a experiência aos alunos de ensino médio e fundamental.
Nessa mesma perspectiva, o programa “Rolê Cultural” incentiva
o acesso de crianças, jovens e idosos aos museus, pontos turísticos, sessões
históricas e clássicas de cinema e de teatro, concertos de música e atividades
esportivas, promovendo uma emancipação através da arte.
O projeto “Justiça e Cidadania também se aprendem na escola”,
realizado em parceria com o Ministério Público do Estado do Paraná e com
a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PR), consiste em oferecer noções
básicas de justiça, cidadania e sobre o funcionamento do Poder Judiciário a
alunos da rede pública municipal de ensino, garantindo a integração entre o
Poder Judiciário e a sociedade. O programa, focado na formação de futuros
cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, ocorre por meio da colaboração
de juízes, promotores e advogados. Além disso, também contribui para a
formação e o despertar da cidadania entre as crianças, consideradas agentes
multiplicadores de conhecimentos. De acordo com um levantamento feito
pelos gestores do programa, em parceria com o projeto Núcleo de Inteligência
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da 2ª Vice-Presidência, foram entregues aos estudantes participantes, de
2011 a 2019, 90.654 cartilhas didáticas sobre justiça, cidadania, direitos e
deveres dos cidadãos. No ano de 2019, 312 escolas aderiram ao projeto, que
atendeu 13.458 alunos, o que demonstra um amplo alcance da iniciativa nas
Comarcas do Estado.
A política judiciária da Autocomposição envolve a disseminação da
cultura da pacificação social pela utilização de métodos adequados de resolução
dos conflitos, como a mediação, a conciliação e a justiça restaurativa, visando
o cumprimento das diretrizes dispostas na Resolução nº 125/2010 do Conselho
Nacional de Justiça. As unidades de funcionamento da Política Judiciária
Nacional de tratamento adequado de conflitos de interesses são denominadas
Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC’s), onde
são realizadas as audiências de conciliação e mediação, práticas de justiça
restaurativa e diversas iniciativas na área da infância e juventude.
Como exemplo, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania de União da Vitória realiza o projeto “Combate à Evasão Escolar”,
que tem por objetivo incrementar a rede de atendimento e proteção às crianças
e adolescentes, trabalhando de forma organizada e coordenada no combate aos
índices de evasão escolar, garantindo o direito fundamental à educação escolar
de crianças e adolescentes dos municípios atendidos pela Comarca. Desde sua
criação, paralelamente à significativa redução do índice de abandono, houve
também o crescente aumento do aproveitamento e sucesso escolar, com um
índice considerável de aprovações.
Nesta lógica, outra iniciativa importante é realizada no Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania de Cascavel. O projeto denominado
“Justiça Restaurativa de mãos dadas com a escola: além da aparência” utiliza
nas turmas escolares uma técnica de justiça restaurativa baseada no diálogo que
permite a identificação de causas subjacentes aos conflitos, visando a melhoria
do ambiente escolar e a disseminação do respeito entre os participantes.
São realizados círculos de construção da paz, círculos de relacionamento e
desenvolvidos trabalhos antibullying, envolvendo um total aproximado de
1550 pessoas.
O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da cidade de
Ponta Grossa busca, por meio do Projeto “Na Medida que eu penso”, ofertar
aos adolescentes que tenham cometido ato infracional um espaço seguro
de reflexão acerca de suas atitudes, procurando despertar nos participantes um
novo repertório de pensamentos e comportamentos.
O Ministério Público do Paraná desenvolve o projeto “Geração
Atitude”, de grande destaque no cenário paranaense. A iniciativa está
ligada ao Movimento Paraná sem Corrupção e tem como principal objetivo
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a formação cidadã de estudantes paranaenses, promovendo a participação
social, a cidadania e o protagonismo juvenil. Todas as ações visam disseminar
informações e despertar o interesse de jovens em temas como: democracia,
política, eleições, voto consciente, funcionamento do Ministério Público e dos
Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo. Neste pensar, o que se espera é que
os alunos, compreendendo esses assuntos, tornem-se agentes transformadores
da realidade e atuem como protagonistas, não só em suas vidas, como na
sociedade. O “Geração Atitude” é desenvolvido em dois principais eixos: o
primeiro denominado “Geração na Escola”, em que as atividades são realizadas
em conjunto com as equipes pedagógicas da escola, que desenvolvem trabalhos
como palestras, encontros com a comunidade, debates, entre outros; o segundo
chamado “Caravana da Cidadania”, consiste em um concurso que destaca as 32
melhores ideias para mudar o Paraná, apresentadas por estudantes e professores
da rede pública de ensino, em forma de projeto de lei. Os autores dos melhores
projetos recebem como prêmio uma viagem à Curitiba, para visitar os pontos
turísticos da capital e as sedes do Ministério Público do Paraná e dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, para que conheçam a estrutura dos órgãos
públicos e as lideranças políticas do Estado.
Outra prática importante é o projeto “Ministério Público nas Escolas”,
que tem como objetivo divulgar o trabalho do Ministério Público nas escolas
estaduais da cidade de Ponta Grossa, aproximar as promotorias das escolas,
orientar sobre a lei, especialmente o Estatuto da Criança e do Adolescente,
sobre direitos e deveres, valores, e outros temas relevantes.
A análise conjunta dos princípios constitucionais, do Estatuto da
Criança e do Adolescente, das estratégias institucionais e dos projetos
efetivados no Tribunal de Justiça e no Ministério Público do Paraná permite
uma melhor elucidação sobre o tema, de modo a ser possível observar a tutela e
o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes nas boas práticas realizadas
pelos órgãos públicos.
CONCLUSÃO
A efetivação e o progresso dos direitos da criança e do adolescente
dependem do planejamento e da execução de projetos pelo Poder Público
voltados à infância e juventude.
Observa-se a concretização dos princípios da dignidade da pessoa
humana, da cidadania, da prioridade absoluta e da proteção integral da criança
e do adolescente nas ações realizadas pelo Ministério Público e pelo Tribunal
de Justiça no Estado do Paraná.
A estratégia organizacional do Ministério Público, com foco na melhoria
dos serviços prestados à sociedade, na defesa da ordem jurídica e dos interesses
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sociais e individuais é executada, na medida em que são desenvolvidas práticas
no cuidado com o público infanto-juvenil paranaense.
Neste pensar, os programas desenvolvidos pelo Conselho de Supervisão
dos Juízos da Infância e Juventude (CONSIJ), pela 2ª Vice-Presidência do
Tribunal de Justiça do Paraná, pelos Centros Judiciários de Solução de Conflitos
e Cidadania e pelas demais unidades judiciárias vêm ao encontro da Estratégia
Nacional do Poder Judiciário e da Agenda 2030 das Nações Unidas, no sentido
de realização da justiça e do sistema judicial como um instrumento efetivo de
equidade e paz social.
Por arremate, tem-se que as iniciativas realizadas pelas instituições
paranaenses contribuem para a garantia dos direitos fundamentais, para
a proteção integral e desenvolvimento de crianças e adolescentes, com a
possibilidade de expansão para todo o território nacional no intuito de construir
uma sociedade livre, justa e solidária.
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO, DIREITOS DA PERSONALIDADE EM
FACE DA INTEGRIDADE DO PRESO: UMA VISÃO MULTIDISCIPLINAR SOB
A ÓTICA DAS DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
CIVIL RESPONSIBILITY OF THE STATE, RIGHTS OF PERSONALITY IN FACE OF
THE INTEGRITY OF THE PRISONER: A MULTIDISCIPLINARY VISION FROM THE
PERSPECTIVE OF THE DECISIONS OF THE HIGHER COURTS
Marcelo de Souza Sampaio 1
Clayton Reis2
RESUMO
A responsabilização do Estado se evidencia diante de dois fundamentos
distintos, sendo o primeiro deles consolidado na culpa administrativa, a qual
é conceituada como sendo aquela que o Estado irá responder, se o dano tiver
origem em um serviço estatal defeituoso, ou seja, se analisa o desempenho do
serviço público prestado. O problema suscitado no presente trabalho reside na
responsabilidade do Estado em face da preservação da integridade do preso.
O método utilizado é o dedutivo, com a análise de decisões dos tribunais
superiores pátrios, ao final apresentar as conclusões que convergem com a
posição jurisprudencial. Como temática relacionada a contribuição cientifica o
presente trabalho busca consolidar e difundir nos meios acadêmicos a proteção
dos direitos da personalidade e da integridade física do preso, com o objetivo de
impedir que qualquer retrocesso a esses direitos seja proposto.
PALAVRAS CHAVE: responsabilidade civil; integridade do preso; direito da
personalidade; decisões tribunais superiores; vedação do retrocesso em matéria
de direitos fundamentais.
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ABSTRACT
The State’s accountability is evident in two different grounds, the first of which
is consolidated in administrative fault, which is conceptualized as the one that
the State will respond to, if the damage originates from a defective state service,
that is, the performance of the public service provided is analyzed. The problem
raised in the present work resides in the State’s responsibility towards preserving
the prisoner’s integrity. The method used is the deductive one, with the analysis
of decisions of the superior national courts, at the end to present the conclusions
that converge with the position of the jurisprudential. As a theme related to
scientific contribution, the present work seeks to consolidate and disseminate
in academic circles the protection of the rights of the prisoner’s personality
and physical integrity, with the objective of preventing any regression to these
rights from being proposed.
KEYWORDS: civil liability; prisoner integrity; personality right; higher court
decisions; blocking backward fundamental rights.
INTRODUÇÃO
A responsabilização do Estado se evidencia diante de dois fundamentos
distintos, sendo o primeiro deles consolidado na culpa administrativa, a qual é
conceituada como sendo aquela que o Estado irá responder, se o dano tiver
origem em um serviço estatal defeituoso, ou seja, se analisa o desempenho do
serviço público prestado. O problema suscitado no presente trabalho reside na
responsabilidade do Estado em face da preservação da integridade do preso.
Configura-se como sendo o segundo fundamento a do risco
administrativo, o Estado responderá objetivamente pelos danos que causar,
independentemente de culpa.
Nos dias atuais, o fundamento adotado pelo Brasil reside na
responsabilidade civil do Estado com alicerce no risco administrativo. Neste
pensar cabe ao Estado responder objetivamente pelos danos que seus agentes
causarem a terceiros, com base no art. 37, § 6º da Constituição Federal. Cabe
destacar o fato de que excepcionalmente, reconhece-se a responsabilidade
subjetiva do Estado, fundada na culpa administrativa.
A responsabilidade do Estado será objetiva em virtude da conduta
comissiva do Estado e por exercício de uma atividade de risco. Por sua
vez, a responsabilidade será subjetiva por conduta omissiva do Estado, por
condutas omissivas ou comissivas de pessoas jurídicas de direito privado
estatais exploradoras de atividade econômica, e quanto à responsabilidade civil
do agente público.
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A integridade física dos detentos é de responsabilidade do Estado,
o qual deverá manter vigilância constante e eficiente, bem como tratamento
adequado à saúde física e mental deles.
É inegável que o preso possui todas as proteções inerentes a
preservação da sua personalidade, portanto, toda e qualquer violação a
esses direitos representam uma afronta a esses direitos essenciais a todas as
pessoas. Cabe ressaltar, que estando encarcerado o preso se encontra sob a
responsabilidade do Estado, assim sendo, a fortiori deverá ter esses direitos
ainda mais garantidos.
As decisões proferidas pelos tribunais pátrios, as quais vêm ao
encontro da proteção desses direitos, razão pela qual a sua proteção deve ser
evidenciada, explicitada e protegida a todo instante.
Cabe ressaltar que o presente trabalho abre a sua ponderação
destacando a importância dos direitos da personalidade, avançando destacando
a responsabilidade civil do Estado, consolidada no art. 37, § 6º da Constituição
Federal. Em momento seguinte serão analisadas as decisões dos Tribunais
Superiores, especificamente decisão do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça, para ao final elaborar as conclusões que estão em
consonância com as referidas decisões.
1 DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
Ao compulsar os relatos históricos, encontramos que a tutela da
personalidade já havia tutelada na hybris grega e na iniura romana. Existiam as
distinções entre classe, mantidas pelos estatutos jurídicos, os quais estabeleciam,
tão-somente, distinções quantitativas. Com o escopo de proteção ao bem
comum, adotando as ideias de Aristóteles, passou-se a conceber a igualdade
entre as pessoas, por conseguinte assume a noção de cláusula geral protetora da
personalidade representada pela hybris.
Com todo o louvor a referência histórica do direito de personalidade
aos gregos é atribuída aos Romanos a confecção da teoria jurídica da
personalidade. Para o direito romano, personalidade estava circunscrita aos
indivíduos que reunissem três status, a saber: o status libertatis, status civilitatis
e o status familiae.
Há que se observar que havia em Roma a tutela da personalidade
humana a qual era disciplinada pela actio iniurarim, cujos contornos
representavam uma cláusula geral de proteção aos direitos da personalidade do
ser humano, a qual é descrita por Elimar Szaniawski:
Todavia, esta proteção não apresentava, nem poderia
oferecer uma tutela da pessoa na mesma intensidade
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e nos mesmos aspectos que hoje, principalmente devido
à diferente organização social daquele povo, distante e
desprendido da visão individualista que possuímos de
nossa pessoa, à completa ausência de desenvolvimento
as pesquisas médicas e biológicas que possuímos na
atualidade e à inexistência de tecnologia e aparelhos que
viessem a atacar e a violar as diversas manifestações da
personalidade humana.3

A tutela da personalidade na Idade Média, com a queda do
Império Romano sofreu alterações expressivas, notadamente na sociedade
e na economia da Europa Ocidental. Para Tomás de Aquino entendia que a
forma não era importante e sim a matéria, predominando a individualidade e
a suprema dignidade do ser humano é a razão. Para Diogo Costa Gonçalves,
acompanhando a doutrina tomista expressa a sua doutrina da seguinte forma:
Para a noção de natureza, reservava-se, assim a
universalidade ou essência da realidade. Para a noção de
pessoa, a realização própria, num sujeito determinado,
dessa natureza ou realidade universal. Pessoa tornase, assim, a forma especial ou particular de ser de uma
determinada natureza.4

Com isso a concepção cristã de pessoa como substância racional, na
imortalidade da alma e da ressurreição do corpo, ente com autonomia a qual precede
a dignidade. Desta forma, na visão tomista, pessoa é a expressão de dignidade.
No século XII com o fortalecimento dos grandes latifundiários,
proporcionado o enfraquecimento do feudalismo europeu, tornou-se visível que
nestas porções de terras não encontrávamos o mesmo avanço dos costumes, tendo
por fundamento vários fatores como questões políticas, econômicas e sociais.
Eventos como o humanismo no século XVI, o antropocentrismo
forçou os pensadores e filósofos a refletir o homem como ente que se relaciona
entre si e cada um dentro de uma sociedade.
A proteção da pessoa humana, reconhecida pelo Estado, tem
suas origens no liberalismo no final do século XVII, tendo como principal
fomentadora a Grã-Bretanha, com seu pensamento liberal, a elaboração da
Declaração da Colônia de Virginia em 1776.
SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2005. p. 32.
4
GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos da personalidade. Coimbra, 2008.p 26.
3
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Por sua vez, a França teve papel decisivo na elaboração da Declaração
dos Direito do Homem, contando com os pensamentos de Rousseau,
Montesquieu e Voltarie, servindo-se da revolução de 1789, onde acabou por
instituir o Estado liberal com base no individualismo.
É um truísmo a ascensão do capitalismo dos séculos XVII e XVIII,
com a extinção de privilégios da nobreza e o combate ao absolutismo.
O iluminismo é uma marca deixada pelo século XVIII, destacando a adoção
de liberdades, igualdades, propriedade privada, mercantilismo, tolerância,
formatou a possibilidade de adoção de codificações para o direito civil.
Nos séculos XVII e XVIII, há um avanço com relação aos direitos de
personalidade como um direito inerente a própria pessoa.
Sob a batuta de Gierke, Koehler e Huber, desenvolveu-se o direito de
personalidade na Alemanha e Suíça, adotando, como dito acima, um único e
genérico direito de personalidade.
Passa-se a uma nova visão sobre o direito da personalidade com a
promulgação do Código Civil Alemão, o qual passa a representar um momento
de grande instabilidade, na medida em que não previa em seu texto a cláusula
geral de proteção à personalidade humana.
Em sentido contrário aos conceitos firmados na Alemanha trilhou a
codificação Suíça, a qual inseriu em seu Código Civil, mais precisamente no
artigo 28, de forma patente o direito geral da personalidade, passando a Suíça a
figurar na vanguarda dos direitos da personalidade no início do século passado.
Avançando em nosso tema, condena-se o texto Constitucional de
1988 pelo fato de não consagrar uma cláusula geral de proteção aos direitos
de personalidade a exemplo das constantes nas Constituições Italiana e Alemã.
Sobreleva enfatizar o fato de que os direitos de personalidade não
devem receber classificações, ou mesmo ser fracionado em compartimentos
estanques ou hermeticamente fechados. Neste sentido apresenta a doutrina
Maria Celina Bodin de Moraes:
Como já foi salientado em doutrina, a tutela da personalidade
para ser eficaz, não pode ser fracionada em diversas
fattispacie fechadas, como se fossem hipóteses autônomas
não comunicáveis entre si. Tal tutela deve ser concebida
de forma unitária, dado o seu fundamento, que é a unidade
do valor da dignidade da pessoa. É facilmente constatável
que a personalidade humana não se realiza através de um
esquema fixo de situação jurídica subjetiva – o direito
subjetivo -, mas sim por meio de uma complexidade de
situações subjetivas que se podem apresentar ora como
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poder jurídico, ora como direito potestativo ou como
autoridade parental, interesse legítimo, faculdade, estado;
enfim, qualquer acontecimento ou circunstância (rectius,
situação) juridicamente relevante.5

Ao analisar os recentes textos da doutrina pátria é visível a evolução
dos conceitos, bem como o seu aprimoramento, na medida em que a dignidade
da pessoa humana, esteja ela encarcerada ou não, está associada aos direitos da
personalidade, para tanto cabe ressaltar doutrina de Daniel Eduardo Carnacchioni:
A dignidade da pessoa humana representa um direito geral da
personalidade, base de todos os demais direitos relacionados
direitos especiais, como honra, liberdade, nome, imagem,
vida privada, intimidade entre outros. Essa cláusula geral é
ponto de referência, o valor fundamental ser objeto de tutela
do Estado e a base de inúmeras situações.6

Ao tratar do tema dignidade da pessoa humana é imprescindível citar
Ingo Wolfagang Sarlet:
Não se pode olvidar, neste contexto, que a dignidade da
pessoa humana, na sua condição de princípio fundamental e
na sua relação com os direitos e deveres fundamentais (sem
prejuízo de assumir, também nesta perspectiva, a condição
de regra jurídica, impositiva ou proibitiva de determinadas
condutas, por exemplo) possui uma dupla dimensão (jurídica)
objetiva e subjetiva, que, por sua vez, pelo menos segundo
a tradição jurídico-constitucional germânica, largamente
difundida também entre nós, guarda relação com os valores
fundamentais de uma determinada comunidade. Aliás,
os princípios e direitos fundamentais são, neste sentido,
expressão jurídico-constitucional (mediante a incorporação
ao direito positivo, na condição de direito objetivo) de uma
determinada ordem de valores comunitária, não podendo ser
reduzido a direito (posições subjetivas individuais).Também
por esta razão (mas não exclusivamente é que a dignidade
MORAES, Maria Celina Bodin de. Na medida da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar,
2010. p. 126.
6
CARNACCHIONI, Daniel Eduardo. Curso de direito civil. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013.p. 195.
5
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da pessoa, do indivíduo, é sempre a dignidade do indivíduo
socialmente situação e responsável, implicando deveres
fundamentais conexos e autônomos).7

A importância do direito da personalidade, aliado aos direitos
fundamentais, representam a tutela de proteção individual, precípua
que deve ser ofertada a todos indistintamente, neste sentido leciona
Pedro Pais de Vasconcelos:
O fim que o direito subjectivo de personalidade visa
proteger é a dignidade do seu titular, a sua dignidade
enquanto pessoa, não uma pessoa em geral, nem um
membro da humanidade, mas aquela pessoa única,
individual e individuada, irrepetível e infungível. A
dignidade humana é frequentemente agredida. Desde que
há memória, é desrespeitada. A sua violação ocorre em
contextos muito diferentes e de modo muito diversos.
A sua defesa exige meios adequados à especificidade da
lesão. Por ter de ser preventiva. Se estiver consumada, já
só poderá ser atenuada.8

Todavia, cabe aqui uma advertência, firmada por Gomes Canotilho,
segundo a qual os direitos da personalidade não devem ser confundidos ou
mesmo considerados sinônimos dos direitos fundamentais, senão vejamos:
Muitos dos direitos fundamentais são direitos de
personalidade, mas nem todos os direitos fundamentais
são direitos de personalidade. Os direitos de personalidade
abarcam certamente os direitos de estado (por ex. direito
de cidadania), os direitos sobre a própria pessoa (direito à
vida, à integridade moral e física, direito à privacidade), os
direitos distintivos da personalidade (direito à identidade
pessoal, direito à informática) e muitos dos direitos de
liberdade (liberdade de expressão). Tradicionalmente,
afastam-se dos direitos de personalidade os direitos
fundamentais políticos e os direitos a prestações, por não
serem atinentes ao ser como pessoa. Contudo, hoje em dia,
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição
federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012.p. 86.
8
VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de Personalidade. Coimbra: Almedina, 2006. p. 57.
7
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dada a interdependência entre o estatuto positivo e negativo
do cidadão, e em face da concepção de um direito geral
de personalidade como ‘direito à pessoa ser e à pessoa de
vir’, cada vez mais direitos fundamentais tendem a ser
direitos de personalidade e vice-versa (...) no entanto, não
é apenas uma ordem de direito subjectivos, mas também
uma ordem objectiva que justificará, entre outras coisas,
o reconhecimento de direitos fundamentais a pessoas
colectivas e organizações) ex.: os direitos reconhecidos às
organizações de trabalhadores na Constituição Portuguesa).
Neste domínio é particularmente visível a separação entre
direitos fundamentais e direitos da personalidade.9

A questão relacionada aos direitos fundamentais e direitos da
personalidade cabe destacar a doutrina de Leonardo Estevam de Assis Zanini:
Daí, pode-se concluir que muitos dos direitos fundamentais
são direito da personalidade, mas há direito que são
enquadráveis apenas em uma das categorias, o que, no que
toca ao conteúdo, demonstra apenas parcial coincidência.
Ainda os direitos da personalidade são emanados sob o prisma
das relações privadas, da proteção contra outros homens,
enquanto os direitos fundamentais são direitos públicos que
objetivam a proteção do indivíduo contra ato do Estado.10

Cumpre destacar o fato de que os direitos fundamentais, com os
direitos de personalidade não podem figurar, única e tão somente nos manuais
e debates acadêmicos, pois a sua efetivação, a sua aplicação imediata,
como descrito artigo 5º, § 1º da Constituição Federal, neste sentido George
Marmelstein formula seu posicionamento doutrinário:
Concretizar a norma constitucional nada mais é do que
retirá-la do papel e trazê-la para o mundo real. É dar-lhe
vida. Fazê-la gerar os efeitos nela previstos. Efetivá-la.
Enfim, é conseguir que ela deixe de ser mero blá-bláblá constitucional para se transformar em um elemento
concreto na sociedade.11
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra:
Almedina, 1999. p. 372.
10
ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da personalidade. São Paulo; Saraiva, 2011. p. 62.
11
MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2013. p. 64.
9
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Por derradeiro, feitas as considerações históricas, bem como uma
abordagem, ainda que de forma perfunctória sobre os direitos fundamentais e
direitos da personalidade, os quais o aprofundamento devido renderia muitos
outros aspectos e visões doutrinária. Todavia, em razão da presença desses
direitos na Constituição Federal e no Código Civil brasileiro, demonstra o quão
relevantes esses direitos no nosso sistema jurídico.
2 DIREITOS DA PERSONALIDADE E DIREITOS HUMANOS
A questão relacionada aos direitos humanos, por vezes é confundida e
até mesmo encarada como sinônimo dos direitos da personalidade. A declaração
dos Direitos do Homem de 1948, a qual não passou de mero instrumento de
recomendações, mas sim uma forma específica de aplicação de defesa da pessoa
humana e sua dignidade. Cabe citar Norberto Bobbio sobre o assunto:
Concepção individualista significa que antes vem o
indivíduo, notem, o indivíduo isolado, que tem valor em
si mesmo, e depois vem o Estado e não o contrário; que
o Estado é feito pelo indivíduo e não o indivíduo pelo
Estado; aliás, para citar o famoso artigo 2º, da Declaração
de 89, a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis
do homem é objeto de qualquer associação política.
...
O caminho da paz e da liberdade certamente passa pelo
reconhecimento e pela proteção dos direitos do homem, a
começar pelo direito à liberdade de culto e de consciência,
que foi o primeiro a ser proclamado durante as guerras
religiosas que ensanguentaram a Eu ropa durante um
século, até os novos direitos (como o direito à privacidade e
à tutela da própria imagem) que vão surgindo contra novas
formas de opressão e desumanização tornadas possíveis
pelo vertiginoso crescimento do poder manipulador do
homem sobre si mesmo e sobre a natureza.12

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é oriunda do
pensamento de dignidade da pessoa humana formulado por Immanuel Kant.
Em face a repulsa aos horrores históricos acontecidos durante a segunda Grande
Guerra Mundial, assim lecionado por Nádia Araújo:
BOBBIO, Noberto. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. org. de
Michelangelo Bovero, tradução de Daniela Beccacia Versiano. Rio de Janeiro: Campus, 2000. p. 480.
12
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O início dessa nova vis directiva do campo dos valores
(no plano internacional) alçando a proteção dos direitos
humanos à condição de tema global da humanidade, surge a
partir da urgência da comunidade internacional em dar uma
resposta aos horrores ocorridos na Segunda Guerra, por
causa da ruptura ocasionada pela ação do Estado totalitário.
Para Hannah Arendt, essa ruptura do Estado totalitário com
os demais criou um novo grupo de indivíduos no cenário
internacional, os sem-direitos (rightless), pois, desprovidos
de nacionalidade ou qualquer vínculo a um Estado nacional,
perderam sua condição humana. Passaram a viver em um
estágio de invisibilidade diante dos demais setores, seja
o Estado de sua proveniência, seja para aquele ao qual se
dirigiam. As instituições internacionais deram-se conta da
sua incapacidade de prover-lhes qualquer tipo de proteção.13

Sobreleva enfatizar o fato de que os instrumentos internacionais de
proteção aos direitos humanos apresentam natureza subsidiária, pois se constituem
em verdadeiros “soldados de reserva” em caso de falha nos sistemas nacionais.
Por outro lado, os direitos de personalidade, os quais já sofreram
inúmeras críticas, divisões e classificações, entre as quais se destacam que não
pode a pessoa ser ao mesmo tempo sujeito e objeto de direito; da amplitude da
cláusula geral dos direitos de personalidade, tais argumentos são contestados
por José Oliveira Ascensão ao contexto de que:
Do ponto de vista da construção técnica, faz depender
a rejeição do direito geral de personalidade não tanto
da sua impossibilidade lógica quanto do facto de tal
construção ser desnecessária face à via alternativa do
reconhecimento, em regime de números apertus, de
direitos especiais de personalidade.14

Cumpre ressaltar o fato de que os direitos da personalidade assumem os
contornos de categoria especial de direitos subjetivos. Importante contribuição
ao presente trabalho é extraída da doutrina portuguesa de Guilherme Gonçalves
Dray, segundo a qual:
A matéria dos direitos de personalidade é central na
sociedade contemporânea. A importância hoje reconhecida
13
14

ARAÚJO. Nádia de. Direito internacional privado. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 28.
ASCENSÃO. José de Oliveira. Direito Civil. Teoria geral. Coimbra Editora: Coimbra, 1998. p. 79.
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aos direitos de personalidade é, de forma clara,
significativamente maior do que aquela que se atribuía aos
direitos originários do Código de Seabra. Vários factores
terão contribuído para a este reconhecimento acrescido: por
um lado, por força do florescimento de alguns direitos de
personalidade no próprio texto constitucional de 1976; em
segundo lugar, porque a tutela conferida no Código Civil
aos direitos de personalidade transcende, em larga escala,
o regime de (mera) responsabilidade civil constantes no
artigo 2361.º Código de Seabra; em terceiro lugar, por
força do recente e mencionado alastramento dos direito
de personalidade a outras áreas e a alguns ramo de direito
privado especial, nomeadamente ao Direito do Trabalho.
Em quarto lugar, em virtude dos avanços doutrinários e
jurisprudenciais que se registram a este nível.15

Com estas considerações sucintas sobre os direitos humanos e os
direitos da personalidade, é perfeitamente possível chegar à conclusão de que
com a Emenda Constitucional 45/04 os laços jurídicos entre estes dois direitos
tornaram-se ainda mais sólido e consistente.
3 CONTEÚDO PATRIMONIAL DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
Como conteúdo patrimonial dos direitos de personalidade deve ser
entendido como aqueles que são inerentes à pessoa, inclusive a do preso, os
quais não admitem avaliação pecuniária, sendo assim descritos na lição de
Silvio de Salvo Venosa:
Diz-se que os direitos da personalidade são extrapatrimoniais
porque inadmitem avaliação pecuniária, estando fora do
patrimônio econômico. As indenizações que ataques a
ele podem motivas, de índole moral, são substitutivos de
um desconforto, mas não se equiparam à remuneração.
Apenas no sentido metafórico e poético podemos afirmar
que pertencem ao patrimônio moral de uma pessoa. São
irrenunciáveis porque pertencem a própria vida, da qual se
projeta a personalidade.16

15
16

DRAY, Guilherme Machado. Direitos de Personalidade. Coimbra: Almedina, 2006.p.6.
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Parte geral. São Paulo Atlas, 2003.p. 150.
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E, razão da peculiaridade, bem como a sua correlação e congruência
existentes entre o seu conteúdo, ainda que sucintamente, faz-se necessário citá-los:
3.1DIREITO INATO
São direitos que formam a essência da pessoa, são congênitos,
inerentes a cada um, os quais não lhe são despojados em razão da sua prisão.
Existem direitos que são adquiridos posteriormente ao nascimento.
Ao contrário do direito Grego ou Romano, fontes históricas que
serviram de base ao presente trabalho, sendo que lá existia classificações de
direitos da pessoa. Havia a figura do pai de família com poderes quase que totais
sobre os seus familiares, bem como a concessão de privilégio ao primogênito
na linha sucessória, mas não assistindo possibilidade de aquisição de bens
hereditários aos demais integrantes da família.
Por final, a feição de direito de personalidade como direito inato
reveste-se de igual importância em face da sua necessidade, imprescindibilidade
e generalidade, ou seja, não indispensáveis e concedidos a todos.
Na doutrina pátria, encontramos citações de que os direitos de
personalidade são direitos inatos, cabendo ao Estado reconhecê-los, com os
seguintes termos:
Entendemos que os direitos da personalidade constituem
direitos inatos – como a maioria dos escritores ora
atesta – cabendo ao Estado apenas reconhecê-los e
sancioná-los em um ou outro plano do direito positivo –
a nível constitucional ou a nível de legislação ordinária
– e dotando-os de proteção própria, conforme o tipo de
relacionamento a que se volte, a saber: contra o arbítrio do
poder público ou as incursões de particulares.17

Os direitos da personalidade, sendo inerente a pessoa, inclusive a do
preso, é uma resposta ao Estado, o qual deve em primeiro momento existir e ser
respeitado pelo segundo.
3.2 DIREITO VITALÍCIO
Os direitos de personalidade são inerentes a pessoa por toda a sua
existência, como direitos inatos são necessários e são indissociáveis da pessoa
BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 1989. p. 7.
17
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por toda a sua existência, ou seja, permanecem inalterados em razão de situações
que venha a limitar a liberdade física da pessoa, como no caso do preso.
Para Gilberto Haddad Jabur, o direito de personalidade caracterizase pela vitaliciedade, tendo em vista a essencialidade desses direitos e sua
inafastabilidade do seu titular, com a seguinte doutrina:
Vitalícios, posto acompanham – justamente porque
essências – a pessoa durante o curso de sua existência,
sem embargo do exercício ad perpetuam de alguns de seus
prolongamentos a cargo dos herdeiros do titular, autoriza
referi-los como direitos privados subjetivos autônomos.18

A imagem, a honra os predicados pessoais intrínsecos e extrínsecos
do ser humanos, tutelados pelos direitos de personalidade transcendem o caso
concreto carnal e perpetuam-se para além da vida de seu titular. Inclusive, com
a nova lei de abuso de autoridade, que vem a caracterizar o abuso a exposição
da imagem do preso.
3.3 DIREITO ABSOLUTO
Em rápida e sucinta formulação: os direitos de personalidade são
absolutos e oponíveis contra todos (erga omnes). Desta forma todos devem
respeitar indistintamente os direitos de personalidade, bem como o seu titular
pode exercê-lo contra todo e qualquer ataque que seja vítima.
O exemplo mais costumeiro reside no fato de sempre estarem em
estado de colisão latente, os direitos de informação e os direitos de intimidade,
razão pela qual sempre haverá uma prevalência de um sobre o outro, no caso
concreto, sem que com isso venha a ocorrer uma ruptura na estrutura dos
direitos de personalidade.
3.4 DIREITO IMPRESCRITÍVEL
Os direitos de personalidade são inatos, necessários e vitalícios. Por
esta razão, mesmo que o seu titular não venha a utilizá-los, não se sirva deles
não há como estabelecer um prazo para que o mesmo possa utilizá-los, fruí-los
pelo simples fato que são inerentes a pessoa, incluindo a pessoa do preso, não
havendo prazo para seu aproveitamento.
JABUR, Gilberto Haddad. Liberdade de pensamento e direito à vida privada. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2000.p. 87.
18
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Desta feita, é de fundamental importância o aspecto relacionado ao
conteúdo patrimonial dos direitos da personalidade na medida em que só vem
a corroborar a sua inerência a pessoa, a sua vinculação, mesmo após o término
do ciclo vital, a sua possibilidade de oposição contra todos e não possibilidade
de cessação da sua fruição, mesmo que não vem a exercê-los.
4 INEXPROPRIABILIDADE DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
4.1 DIREITOS EXTRAPATRIMONIAIS
Os direitos de personalidade são direitos extrapatrimoniais, pois seu
objeto não possui valor econômico, não são mensuráveis, não podem ser objeto
de penhora, comercialização e seu valor não é mensurável.
Para Enéas Costa Garcia os direitos da personalidade são indisponíveis,
ou seja, o seu titular não pode os dispor “Em razão da especial natureza do
bem jurídico tutelado, conjugado com o caráter extrapatrimonial, os direitos da
personalidade são indisponíveis.”19 Roxana Cardoso Brasileiro Borges, pondera
pela possibilidade de relativização das expressões relacionadas aos direitos da
personalidade, mas veja-se que a autora pondera em sua obra que tal direito é
indisponível pelo seu titular, bem como ao Estado assiste o dever de preservá-lo:
A indisponibilidade dos direitos de personalidade,
como uma das características desses direitos, será aqui
questionada, diante das relativizações que a doutrina e a
jurisprudência admitem, quando a diversas expressões
da personalidade, assim como diante das experiências
vivenciadas no cotidiano da vida brasileira.20

A questão relacionada à disponibilidade “o direito indisponível é
aquele que está imune à vontade do titular quanto ao seu destinado, direito que
não pode ser extinto ou modificado pela vontade.”21
Em relação à possibilidade de disposição dos direitos da personalidade
se mostra o enunciado 4, aprovado na Jornada de Direito Civil promovida pelo
Centro de Estudos Judiciários da Justiça Federal, no período de 11 a 13 de
setembro de 2002, sob a coordenação do Min. Ruy Rosado de Aguiar, que se
refere ao artigo 11 do Código Civil de 2002, com o seguinte teor: “O exercício
GARCIA, Enéas Costa. Op. cit .p. 44.
BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade dos direitos de personalidade e autonomia
privada. São Paulo: Saraiva, 2005.p. 111.
21
GARCIA, Enéas Costa. Direito geral da personalidade no sistema jurídico brasileiro.
São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2007.p. 46.
19
20
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dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não
seja permanente nem geral”.
4.2 DIREITOS DA PERSONALIDADE E SUA RENÚNCIA POR PARTE DO TITULAR
Por tal predicado dos direitos da personalidade deve-se destacar que
eles são irrenunciáveis, para o professor Wanderlei de Paula Barreto os direitos
da personalidade podem até não serem exercitados pelo seu titular, todavia, não
há margem para possa renunciá-los.
O titular pode até mesmo não desfrutar ativamente certos
direitos da personalidade, pode até mesmo, no âmbito da
sua faculdade juridicamente reconhecida de agir ou não,
deixar de buscar a tutela, em caso de ameaça ou lesão
consumada a esses direitos. Não pode, contudo, de modo
algum, renunciá-los, a priori, previamente abdicar, em
caráter permanente e definitivo. Uma tal renúncia seria
absolutamente nula, por afrontar normas de ordem pública
(CC, art. 166, VII)22

Os direitos da personalidade são tão nobres em sua essência que
mesmo havendo o interesse de seu titular em relativizá-lo, tal desiderato
não é aceito pois trata-se de norma cogente que ao seu titular não assiste tal
prerrogativa. Leonardo Galvani, formula sua doutrina neste sentido:
Ora, uma vez que a pessoa carrega em si esses irrenunciáveis
e inerentes direitos da personalidade, pode-se concluir
que eles integram um conteúdo jurídico existencial, que
variará de pessoa a pessoa, a ponto de formatar todas as
suas situações subjetivas, patrimoniais e existenciais.
Daí se entender a personalidade jurídica não apenas em
face de relações patrimoniais, como originariamente é
concebida pelo Estado liberal e cunhada desde 1916 até o
século XXI.23

BARRETO, Wanderlei de Paula. Dos direitos da personalidade. In: ALVIM, Arruda; ALVIN, Tereza
(coords.) comentários ao Código Civil brasileiro, parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2005.v. 1. p. 114.
23
GALVANI, Leonardo. Personalidade jurídica da pessoa humana: uma visão do conceito de
pessoa no Direito público e privado. Curitiba: Juruá, 2010.p. 68 e 69.
22
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Para Adriano de Cupis “Os direitos da personalidade não podem ser
eliminados por vontade do seu titular – é o que costuma exprimir-se geralmente
dizendo que os direitos da personalidade são irrenunciáveis.”24
4.3 DIREITOS INDISPONÍVEIS
Pela própria razão de ser dos direitos de personalidade, como regra,
estes assumem os contornos de indisponibilidade, pois são inatos, vitalícios.
Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, assim expõe seu
ponto de vista sobre a matéria:
Pelo fato de que ela abarca tanto a intransmissibilidade
(impossibilidade de modificação subjetiva, gratuita ou
onerosa – inalienabilidade) quanto a irrenunciabilidade
(impossibilidade de reconhecimento jurídico da
manifestação volitiva de abandono do direito)25

Cabe ressaltar a regra contida no artigo 11 do Código Civil brasileiro,
Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, o qual possui a seguinte redação:
Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos
da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não
podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

A intransmissibilidade nos ensinamentos de Adriano de Cupis:
“Intransmissíveis. Nem o ordenamento jurídico pode consentir que o indivíduo
se despoje daqueles direitos que por correspondentes aos bens mais elevados,
tem o caracter de essencialidade”.26
Maria Helena Diniz ensina que os Direitos da Personalidade são “(...)
ilimitados, ante a impossibilidade de se imaginar um número fechado”27 posto
que tão subjetivos quanto a ideia de dignidade da pessoa humana, conferida a
pessoa que se encontra encarcerada.
Isso posto, tanto os constitucionalizados, constantes dos incisos do
Art. 5º, da Constituição Federal de 1988, quanto os elencados no Código Civil
CUPIS, Adriano de. Os direitos de personalidade. Lisboa: Livraria Morais Editora, 1961.p. 48.
GAGLIANO, Pablo Stolze, PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil.
São Paulo: Saraiva, 2002.p. 154.
26
CUPIS, Adriano de. Op.cit, p. 52.
27
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil. v.1. Teoria Geral do Direito Civil. 28.ed.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 135.
24
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brasileiro de 2002, a maioria em seu Capítulo II, são rol exemplificativo, até
mesmo porque muitos defendem a teoria pluralista, onde existiriam inúmeros
Direitos da Personalidade tipificados na legislação, em oposição a teoria
monista, não padecendo de uma inexorabilidade que poderia resultar na
inadequada efetividade da busca pela plenitude da dignidade da pessoa humana.
4.4 DIREITOS IRRENUNCIÁVEIS
Não há como entender como uma pessoa possa renunciar a um direito
inato. Há relatos históricos da Idade Média, classificada como “morte civil” a
qual pessoa renunciava a esta qualidade, assim descrito por Jefrey Richards: “A
exclusão formal da sociedade privava o leproso de seus direitos civis. Ele se
tornava uma não-pessoa, impossibilitada de legar ou herdar a propriedade, de
defender suas demandas em tribunal etc.”28, veja, se era entendida como morte
civil. Mas, não chega a ser uma renúncia, mas uma imposição, uma extinção da
vida civil por vontade de terceiro, não por deliberação do titular.
Lapidar a posição legislativa que se extrai do Código Civil Português,
cujo artigo 69 determina que “ninguém pode renunciar, no todo ou em parte, à
sua capacidade jurídica. Portanto, Fernando Gonzaga Jayme enfrenta o assunto
com a seguinte doutrina:
Não resta mais espaço, hodiernamente, para a perda
(anda que voluntária) de direito da personalidade, que no
extremo, levaria à perda da própria personalidade (morte
civil). Se assim fosse, ‘a privado absoluta da capacidade
de a pessoa humana ser titular de direito e obrigações (em
especial no concernente aos direitos de personalidade’
transformaria o sujeito em objeto.29

De igual importância é extraída do Código Civil Peruano, de 1984,
que em seu artigo 5º, estabelece de forma clara e precisa a irrenunciabilidade
dos direitos fundamentais, assim descritos:
O Direito à vida, à integridade física, à liberdade e a honra
e demais inerentes à pessoa humana são irrenunciáveis e
não podem ser objeto de cessão. Seu exercício não pode
sofrer limitação voluntária, salvo o disposto no artigo 6º.
RICHARDS, Jefrey. Sexo, desvio e danação (sex, dissence and Damnation). Trad.Marco
Antônio Esteves da Rocha & Renato Aguiar. Rio de Janeiro; Jorge Zahar Editor, 1993.p. 159.
29
JAYME, Fernando Gonzaga. Direitos humanos e sua efetivação pela corte interamericana de
direitos humanos. Belo Horizonte: Del Rey, 2005.p. 121.
28
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Assim como há uma ressalva no artigo 6º do Código Civil peruano,
em nossa legislação existe a possibilidade de renúncia ao exercício de um
direito de personalidade previsto no artigo 13 do código Civil, o qual dispõe:
Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição
do próprio corpo, quando importar diminuição permanente
da integridade física, ou contrariar os bons costumes.
Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido
para fins de transplante, na forma estabelecida em
lei especial.

4.6 DIREITOS IMPENHORÁVEIS E INEXPROPRIÁVEIS
Em razão do caráter indisponível, aos direitos da personalidade não
assiste a possibilidade de sua alteração de titularidade. Como são inerentes a
própria pessoa não é possível verificar a sua fruição por outro titular, a exceção
contida no exercício pelos familiares do falecido em defesa de sua honra,
imagem etc.
Podem ser classificados como bens fora do comércio, em razão da
sua impossibilidade de transação, compensação e demais modalidade de
transmissão admitidas em direito.
5 RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Com relação ao cenário referente a responsabilidade do Estado no
que concerne a proteção do preso, cabe ressaltar que o entendido consolidado
em virtude da evolução do pensamento jurídico sobre o tema no Brasil,
materializado no art. 37, §6º, da Constituição Federal:
Art. 37 - A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
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Desse dispositivo combinado com o entendimento majoritário
da doutrina, extraímos que o Estado responde, objetivamente, sempre que
demonstrada a existência de nexo de causalidade entre o dano/lesão e a atividade
do agente em função do Estado. A discussão sobre possível culpa ou dolo só
acontecerá, eventualmente, em um segundo momento, com relação a uma
possível demanda regressiva por parte do Estado, contra o agente causador do
dano. No entanto, a responsabilidade, em primeiro plano, é objetiva do Estado.
Assim é o entendimento adotado no Brasil, definida aqui nas palavras
de Celso Antônio Bandeira de Mello, segundo o qual “A responsabilidade
objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um
procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente
protegida de outrem”30
A abertura do estudo sob o prisma jurídico com relação à uma ação –
no sentido de atitude – mal formulada por parte do Estado, nos permite fechar
o raciocínio de que quando há uma conduta por meio de seu agente, bem
como o dano e, para fechar as ligações, o nexo de causalidade, independente
de culpa, a teoria adotada no Brasil pelo ordenamento vigente, doutrina
majoritária confirmada pelos maiores tribunais de nosso país é a denominada
responsabilidade civil do Estado.
Ocorre que o objeto do presente artigo busca a interpretação
aprofundada nessa seara. A Constituição Federal de 1988 traz um arcabouço
de direitos fundamentais e garantias sociais que devem ser aplicadas na nossa
sociedade. Um dos mecanismos de aplicabilidade consiste na implantação das
denominadas políticas públicas.
Ou seja, ações por parte do Estado devem ser tomadas em governos
democráticos a fim de garantir aquilo que nossa Constituição tutela. A elaboração
e consequente execução de políticas públicas é um dos mecanismos para
alcançar esse objetivo. Existe uma obrigação estatal em promover e garantir
aos cidadãos, com base em uma gama de princípios, medidas que concedam
qualidade na proteção, preservação da saúde, educação, segurança, das pessoas
que estão sob a sua custódia.
5.1 TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO
A Constituição Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva do
Poder Público, porém sobre a modalidade do risco administrativo, dessa maneira,
a responsabilidade do estado pode ser atenuada, provando a culpa parcial e
concorrente da vítima, e até mesmo excluída, provada a culpa exclusiva da vitima.
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo:
Malheiros, 2009. p. 325.
30
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Conforme Sergio Cavalieri Filho “essa teoria surge como expressão
concreta do princípio da igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos.
É a forma democrática de repartir os ônus ou encargos sociais por todos aqueles
que são beneficiados pela atividade da administração pública.”31 Toda lesão
sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente de culpa do
agente público que a causou. O que se tem que verificar é, apenas, a relação
de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado.
O Min. Celso de Mello, expôs seu posicionamento no seguinte voto:
A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos
documentos constitucionais brasileiros desde a Carta
Política de 1946, confere fundamento doutrinário à
responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos
danos a que os agentes públicos, houverem dado causa,
por ação ou omissão. Essa concepção teórica, que informa
o princípio constitucional de responsabilidade civil
objetiva do Poder Público, faz emergir, da mera ocorrência
do ato lesivo causado à vítima pelo Estado o dever de
indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido,
independentemente de caracterização de culpa dos agentes
estatais ou de demonstração de falta do serviço público.
(…) As circunstâncias do presente caso – apoiadas em
pressupostos fáticos soberanamente reconhecidos pelo
Tribunal a quo – evidenciam que o nexo de causalidade
material restou plenamente configurado em face do
comportamento omissivo em que incidiu o agente do Poder
Público (funcionário escolar), que se absteve de adotar as
providências reparatórias que a situação estava a exigir.32

Para Hely Lopes Meirelles “o risco administrativo não significa que a
indenização sempre será devida, pois não foi adotada a teoria do risco integral,
e se a culpabilidade da vítima está reconhecida, afasta a ilicitude do fato.
É que enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a
responsabilidade objetiva da Administração.”33
Se total a culpa da vítima, fica excluída a responsabilidade da Fazenda
Pública. Existe uma certa confusão na doutrina a respeito da teoria do risco
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 234.
RE 109615, 1.ª T., j. 28.05.1996, rel. Min. Celso de Mello, DJ 02.08.1996.
33
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.
p. 601-602.
31

32
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integral e a do risco administrativo. Essa confusão é mais de ordem semântica,
pois todos partilham do entendimento de que as regras constitucionais
impuseram a responsabilidade objetiva do Estado pela reparação do dano, e
essa responsabilidade subsiste em qualquer circunstância, mas podendo ser
excluída em caso de culpa da vítima ou de força maior.
A teoria do risco integral é a que mais se identifica com a
responsabilidade objetiva adotada pela Constituição Federal, de acordo com
os princípios da igualdade dos ônus e encargos sociais, na realidade estão
atribuindo ao dispositivo constitucional os mesmos efeitos atribuídos aos que
afirmam a adoção da teoria do risco administrativo.
O direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco integral ou risco
administrativo, identificando as duas teorias e explicando que o Estado responde
sempre perante a vítima, independente de culpa do servidor, respondendo
este perante o Estado e provando que procedeu culposa ou dolosamente. Não
significa que o Estado é responsável por qualquer circunstância, pois aplica as
excludentes de responsabilidade.
6 DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
O Supremo Tribunal Federal (STF) na ocasião do julgamento do ARE
700927, com relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assumiu o entendimento de
que no exato momento em que o indivíduo é preso, este é posto sob a guarda,
proteção e vigilância das autoridades policiais, que têm por dever legal tomar
todas as medidas que garantam a incolumidade física do detido, com base no
art. 5º, inciso XLIX da Constituição Federal, quer por ato do próprio preso (ex.
suicídio), quer por ato de terceiro. Destarte, a título de esclarecer o presente
trabalho citar trechos dos acordões proferidos pelo Supremo Tribunal Federal:
Como já consignado pela decisão ora agravada, o Estado tem
o dever objetivo de zelar pela integridade física e moral do
preso sob sua custódia, atraindo, então, a responsabilidade
civil objetiva, em razão de sua conduta omissiva, motivo
pelo qual é devida a indenização decorrente da morte do
detento, ainda que em caso de suicídio.
Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO. MORTE DE PRESO SOB
CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE DO
ESTADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I- O Tribunal possui o entendimento de que o Estado se
responsabiliza pela integridade física do preso sob a sua
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custódia, devendo reparar eventuais danos. Precedentes.
II. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo
acórdão recorrido quanto à existência de nexo causal entre
a omissão do Estado e o resultado morte, necessário seria
o reexame do conjunto fático-probatório constante dos
autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III Agravo regimental
improvido” (AI-AgR 799.789, Primeira Turma, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.2.2011). “RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE
DE PRESO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. CONDUTA
OMISSIVA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO” (RE –AgR 594.902/DF, Primeira
Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe2.12.10). “(...) Nesse
desiderato, cabe enfatizar, que é dever do Estado zelar
pela integridade física dos detentos, conforme dispõe a
Constituição Federal de 88, Título II DOS DIREITOS
E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, art. 5º, inciso
XLIX, afigurando-se, portanto, fora de dúvida, que a
integridade física dos detentos é responsabilidade do
Estado, que, para tanto, deve manter vigilância constante
e eficiente, além de tratamento adequado à saúde física e
mental dos mesmos. Assim, tem-se que configura culpa
in vigilando do Estado, o fato da Delegacia de Polícia como de qualquer estabelecimento prisional descurar-se
dos cuidados necessários à preservação da incolumidade
física dos presos, permitindo que fatalidades tal como a
verificada, no caso vertente, aconteçam” (Trecho decisão
monocrática do RE 566.040, Rel. Min. Ayres Britto, DJe
5.12.2011).
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Morte de preso no interior de estabelecimento prisional.
3. Indenização por danos morais e materiais. Cabimento.
4. Responsabilidade objetiva do Estado. Art. 37, §6º, da
Constituição Federal. Teoria do risco administrativo.
Missão do Estado de zelar pela integridade física do preso.
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (REAgR 418.566/PB, Segunda Turma, de minha relatoria,
DJe 28.3.2008).
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A Corte firmou o entendimento de que o Estado tem o dever objetivo
de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua custódia, atraindo então
a responsabilidade civil objetiva, em razão de sua conduta omissiva, motivo
pelo qual é devida a indenização decorrente da morte do detento, ainda que em
caso de suicídio.
Na mesma linha de responsabilidade do Estado, o Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do AgRg no REsp 1.305.259, com relatoria do Min.
Mauro Campbell Marques:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO ESTADO NO CASO DE SUICÍDIO DE
DETENTO. A Administração Pública está obrigada ao
pagamento de pensão e indenização por danos morais no
caso de morte por suicídio de detento ocorrido dentro de
estabelecimento prisional mantido pelo Estado. Nessas
hipóteses, não é necessário perquirir eventual culpa da
Administração Pública. Na verdade, a responsabilidade
civil estatal pela integridade dos presidiários é objetiva em
face dos riscos inerentes ao meio no qual foram inseridos
pelo próprio Estado. Assim, devem ser reconhecidos os
referidos direitos em consideração ao disposto nos arts.
927, parágrafo único, e 948, II, do CC.

Destarte, em consonância com o decido pelo Supremo Tribunal
Federal, o Superior Tribunal de Justiça no julgado acima referido, proferido
em 02/04/13 acabou por decidir que a administração pública está obrigada ao
pagamento de pensão e indenização por danos morais no caso de morte por
suicídio de detento ocorrido dentro de estabelecimento prisional mantido pelo
Estado. Nessa oportunidade, entendeu que não seria necessário perquirir a
culpa da administração pública, ou seja, que a responsabilidade estatal pela
integridade dos presidiários é objetiva.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por todo exposto, fica claro que o Estado deve ser responsabilizado,
de forma objetiva, pelos danos ocorridos a integridade física e moral dos presos.
Isso porque, o Estado tem o dever específico, previsto constitucionalmente,
de assegurar a incolumidade física e moral de todos aqueles submetidos ao
sistema carcerário.
Aliado ao desenvolvimento e consolidação, há que se ter em mente
que mesmo direitos como os da personalidade não são absolutos, bem como
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seu exercício não é ilimitado, mesmo sendo inerente a pessoa e sua perpetuação
deve ser sempre vista como avanço de nossa espécie humana. Mesmo nos casos
concretos citados neste trabalho a tônica que os mesmos vêm impregnada,
reside no fato de que não há como o titular do direito de personalidade transigir
sobre este direito tão nobre e essencial a espécie humana. A autoridade pública
deve velar para que estes direitos de personalidade sejam sempre preservados,
inclusive no que concerne ao preso, mesmo com a recalcitrância de seu titular
em não o destacar.
Também é importante salientar que a responsabilidade objetiva no Brasil
admite excludentes de responsabilidade. Dessa forma, é possível concluir que não
adotamos, como regra, a teoria do risco integral (que não admite excludentes de
responsabilidade em nenhuma hipótese). Sendo assim, a responsabilidade estatal
ficará excluída, se o Estado demonstrar a: (1) presença de motivo de força maior;
(2) culpa exclusiva de terceiro; (3) culpa exclusiva da vítima.
Dessa forma, o Estado deverá ser responsabilizado por não garantir
as condições necessárias para o cumprimento da pena. A responsabilidade
civil do poder público é por ação, e não por omissão. Afinal, o Estado ciente
das péssimas condições de detenção, envia pessoas a cárceres superlotados
e insalubres.
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MANDADO DE CRIMINALIZAÇÃO IMPLÍCITO DO ABUSO DO PODER
ECONÔMICO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
Ricardo Hasson Sayeg1
Marcio Souza Silva2
Fábio Ianni Goldfinger3
Rodrigo Campos Hasson Sayeg4
RESUMO
A presente reflexão tem por objetivo analisar o mandado de criminalização
implícito do abuso do poder econômico em face da Constituição Federal de
1988, em razão da redação do art. 173, §4º, ao dispor que a lei reprimirá o
abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação
da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros.
PALAVRAS-CHAVES: mandado de criminalização implícito; ordem econômica;
abuso de poder econômico; repressão constitucional; hermenêutica.
SUMÁRIO: 1. Mandado de Criminalização implícito do abuso do poder econômico
em face da Constituição Federal. 2. Noção. 3. Contexto Normativo Constitucional.
4. Mandados de Criminalização explícitos ou expressos. 5. Mandados de
Criminalização implícitos ou tácitos. 6. Efeitos. 7. Conclusão. 8. Referências.
1 MANDADO DE CRIMINALIZAÇÃO IMPLÍCITO DO ABUSO DO PODER
ECONÔMICO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
A Constituição Cidadã dedica-se à proteção da ordem econômica,
trazendo ao texto constitucional princípios e regras pertinentes ao tema.
Com efeito, o Constituinte através do art. 173, §4º, da CF/88,
reconheceu que deve haver a repressão ao abuso do poder econômico que
Professor Livre-Docente de Direito Econômico da PUCSP. Professor Titular de Direito
Empresarial da Universidade Nove de Julho. Presidente da Comissão Nacional Cristã de Direitos
Humanos do FENASP.
2
Mestrando de Direito Processual Penal da PUCSP. Especialista em Penal e Processo Penal pela
PUCSP. Membro Titular da Comissão Nacional Cristã de Direitos Humanos do FENASP.
3
Mestrando de Direito Processual Penal da PUCSP. Promotor de Justiça do Patrimônio Público
e Social do Ministério Público do Mato Grosso do Sul.
4
Doutorando de Direito Empresarial e Cidadania da UNICURITIBA. Mestre em Direito
Americano pela CALWESTERN. Professor de Direito Penal da Especialização da PUCSP e de
Direito Empresarial da UNINOVE. Membro Titular da Comissão Nacional Cristã de Direitos
Humanos do FENASP.
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vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento
arbitrário dos lucros, que não é apenas civil e administrativa, mas também deve
ser penal, tendo em vista a relevância da proteção dos valores que estão em
jogo, conforme assim dispõe:
Art. 173 (...) §4º- “A lei reprimirá o abuso do poder
econômico que vise a dominação dos mercados, a
eliminação da concorrência e o aumento arbitrário
dos lucros”.

Certo é que o Direito Econômico tutela o funcionamento do mercado,
de forma a evitar o abuso do poder econômico, protegendo a ordem econômica,
sob o ponto de vista de seus bens supraindividuais, cujo titular é a coletividade,
nos termos do art. 1º, da Lei da Concorrência (Lei 12.529/11).
Neste âmbito é possível por conta da redação do art. 173, §4º, da
CF/88, sustentar na ordem constitucional econômica a existência de mandado
de criminalização implícito de repressão ao abuso do poder econômico.
Nesse sentido sustenta Everton Zanella5, em sua dissertação de
mestrado que:
“... reconhecido um bem como juridicamente relevante,
porque assim eleito pela Constituição Federal, ele
necessitará de tutela penal. Vale dizer que a própria Lei
Maior já assim determina, por intermédio dos mandados
de criminalização, explícitos ou implícitos.

Não há dúvidas de que a criminalidade econômica se insere
dentro do que se denomina de macrocriminalidade, em razão do modo que
esta espécie de crime é executada, possuindo o sujeito ativo, em regra,
elevado poder econômico, fazendo, costumeiramente, uso de sofisticados
esquemas e estruturas contratuais, patrimoniais ou comerciais destinadas
originalmente para o mercado, que são deturpadas para servirem de
instrumento à prática delituosa.
Nesta perspectiva, a ordem jurídica nacional contemplou a lei penal
quanto aos crimes contra a ordem econômica a tutelar nossa economia. A Lei
8.137/90 tipifica os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as
relações de consumo, e, especificamente, em seu art. 4º, dispõe que:
ZANELLA, Everton Luiz. Proteção Penal deficiente nos Crimes Contra a Ordem Tributária:
necessidade de readequação do sistema punitivo para a efetiva implementação do Estado
Democrático de Direito, p. 165.
5
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“Art. 4° Constitui crime contra a ordem econômica:
I - abusar do poder econômico, dominando o mercado ou
eliminando, total ou parcialmente, a concorrência mediante
qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas;
II - formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre
ofertantes, visando: a) à fixação artificial de preços ou
quantidades vendidas ou produzidas;
b) ao controle regionalizado do mercado por empresa ou
grupo de empresas;
c) ao controle, em detrimento da concorrência, de rede de
distribuição ou de fornecedores.
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa.”

Assim, dentro das balizas voltadas a um Direito Penal moderno
e globalizado, com uma tipificação penal apropriada às demandas atuais; e,
por consequente, a aplicação de sanções penais necessárias para que se possa
conferir ampla e plena proteção à ordem econômica, se está efetivamente
contemplando os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa que são
fundamentos da República Brasileira (art. 1º, IV, da CF/88).
2 NOÇÃO
A Constituição Federal possui alguns preceitos que obriga a
criminalização de algumas condutas penais, de forma expressa ou implícita,
sendo estes conhecidos como mandados de criminalização ou penalização.
São vertentes constitucionais aplicadas do princípio da
proporcionalidade perante nossa realidade nacional, na medida em que,
objetivando a proteção eficiente da coletividade, impõe em determinadas
situações ao legislador ordinário a obrigação do Direito Penal para regular um
comportamento, a fim de proteger um valor consagrado na ordem magna.
O mandado constitucional de criminalização dirige-se ao legislador
penal, para que, através do meio normativo adequado (lei), exerça sua atividade
para qual está autorizado em razão de legitimidade democrática, a fim de
estabelecer os termos dessa proteção.
Destaca-se mandado constitucional de criminalização como
mandamento magno em matéria penal, pois este é dirigido, sob o ponto de vista
das condutas censuráveis, aos cidadãos.
Em contra partida, é possível que a Constituição Federal proíba ao
legislador criminalizar determinadas condutas6, como as que derivam do direito
6

GOMES, Luiz Flávio. Norma e bem jurídico no Direito Penal, p. 105.
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de liberdade (exercício de greve) ou ainda outras que emanam de princípios
constitucionais, havendo, assim, barreiras constituídas por proibições
constitucionais (explícitas ou implícitas) de incriminação.
Para Carlos Gustavo Coelho de Andrade:
Mandados de criminalização consistem em deveres ou
obrigações estatais de criação, não-revogação e aplicação
do Direito Penal, provenientes do Direito Internacional
e do Direito Constitucional. Para tratar o fenômeno, a
doutrina se utiliza ainda de expressões similares, como
obrigações tácitas e expressas de criminalização, cláusulas
ou deveres de criminalização, imposições constitucionais
de tutela penal, obrigações positivas de criminalização,
obrigações positivas em matéria penal, ou mandados de
penalização as quais, provenientes de fontes diversas,
denominam basicamente o mesmo instituto jurídico.7

3 CONTEXTO NORMATIVO CONSTITUCIONAL
Faz-se conveniente uma breve análise do contexto normativo
constitucional em que desembocou o reconhecimento dos mandados de
criminalização em âmbito nacional ou internacional para a tutela de valores a
tal ponto relevantes que a Sociedade Nacional, por meio de seus Constituintes,
ou a Comunidade Internacional, através de Tratados e Declarações,
consideraram indispensáveis.
Leciona Carlos Gustavo Coelho de Andrade que:
O reconhecimento de mandados de criminalização se insere na
superação do paradigma do Estado Liberal de Direito, próprio do
século XIX, que paulatinamente vem, a partir da segunda metade
do século XX, sendo superado pelo Estado Social e Democrático
de Direito, consolidado no Brasil pela Constituição Federal de
1988 (CRFB/88). Dessa forma, os direitos fundamentais trazidos
pelas constituições – e no plano internacional os direitos humanos
previstos em tratados internacionais – passam a ser vistos não apenas
como direitos de defesa do indivíduo contra o Estado, mas também
em direitos a serem assegurados e concretizados por intermédio do
Estado, que se obriga juridicamente a promovê-los.8
ANDRADE, Carlos Gustavo Coelho de. Mandados Implícitos de Criminalização: a tutela penal
dos direitos humanos na Constituição e na Convenção Americana, p. 9.
8
ANDRADE, Carlos Gustavo Coelho de. Mandados Implícitos de Criminalização: a tutela penal
7
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Esta mudança de paradigma se desenvolveu de forma conjunta com
outros fenômenos. No plano interno: a) a superioridade hierárquica e a eficácia
normativa das constituições; b) a eficácia normativa dos princípios fundamentais;
c) a constitucionalização dos demais ramos do direito. No plano externo: a) o
Direito Internacional dos Direitos Humanos; b) o Direito Penal Internacional.
Assim, os textos constitucionais dos mais diversos países tornaram
a prever cláusulas expressas fomentando a criminalização de determinadas
condutas, cuja relevância e importância alcançou a ordem econômica como se
vê na presente reflexão.
Do mesmo modo, a doutrina e a jurisprudência passaram a construir e
reconhecer a existência de obrigações, deveres, cláusulas ou mandados, termo
este mais apropriado, internacionais e nacionais, de proteção, resguarda e tutela
dos direitos e garantias fundamentais, bem como dos direitos humanos, criandose os mandados de criminalização9.
Esta proteção superou tais categorias fundantes e alcançou a própria
disciplina constitucional da atividade econômica, estando no plano nacional
brasileiro, a reprimir o abuso do poder econômico, máxime porque, nos termos
do Artigo 219, da Constituição Federal, o mercado interno integra o patrimônio
nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e
socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País,
nos termos de lei federal.
Outros países valem-se de cláusulas similares a estes mandados
constitucionais de criminalização previstos no ordenamento jurídico-magno
brasileiro, adotando previsões normativas constitucionais, no âmbito da Europa,
como a Espanha, Itália, França e Alemanha.
No Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa adotado
pelo Conselho Europeu em 18 de Junho de 2004 e assinado, no mesmo ano,
em Roma, na presença do Presidente do Parlamento Europeu, Josep Borrell
Fontelles, que restou efetivamente aprovado pelo Parlamento Europeu (Relatório
Méndez de Vigo-Leinen), embora tenha sido rejeitado nos referendos nacionais
pela França (29 de Maio de 2005) e pela Holanda (1º de Junho de 2005), consta
em seu Artigo III-271º, que a lei-padrão europeia pode estabelecer regras
mínimas relativas à definição das infrações penais e das sanções em domínios
de criminalidade particularmente grave com dimensão transfronteiriça que
resulte da natureza ou das incidências dessas infrações, ou ainda da especial
necessidade de as combater, assente em bases comuns.
Dispôs, ainda, que os domínios de criminalidade, a princípio, são o
terrorismo, tráfico de seres humanos, exploração sexual de mulheres e crianças,
dos direitos humanos na Constituição e na Convenção Americana, p. 7.
9
FELDENS, Luciano. Direitos Fundamentais e Direito Penal: a Constituição Penal, p. 92.
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tráfico de droga e de armas, branqueamento de capitais, corrupção, contrafação
de meios de pagamento, criminalidade informática e criminalidade organizada.
Também dispôs que, consoante a evolução da criminalidade, tal
como o Brasil reconheceu quanto ao abuso do poder econômico, o Conselho
Europeu pode adotar uma decisão europeia que identifique outros domínios
de criminalidade que preencham os aludidos critérios de reconhecimento
de criminalidade particularmente grave com dimensão transfronteiriça que
resulte da natureza ou das incidências dessas infrações, ou ainda da especial
necessidade de as combater, assente em bases comuns.
Por sua vez, a Constituição da Espanha, promulgada aos 27 de
dezembro de 1978, dispõe de três hipóteses de mandados explícitos de
criminalização, quais sejam, nos crimes contra o meio ambiente (art. 45); nos
crimes contra o patrimônio histórico, cultural e artístico dos povos da Espanha
(art. 46); e crime de abuso das faculdades de restrição a direitos na hipótese de
investigação de bandas armadas ou elementos terroristas (art. 55).
A Constituição da Itália (art. 13), prevê a punição de toda violência
física e moral sobre as pessoas sujeitas de qualquer modo à restrição de sua
liberdade, devendo a lei estabelecer os limites máximos da detenção preventiva.
Já a Constituição da França prevê que os membros do Governo serão
responsáveis penalmente pelos atos praticados no exercício de suas funções e
tipificados como delitos no momento em que os cometeram (art. 68. I).
No mais, a Constituição Alemã prevê que devem ser penalizados
os atos que sejam suscetíveis de atentar contra a convivência pacífica entre
os povos e que sejam realizados com essa intenção, em especial quando se
destinam a uma guerra de agressão (art. 26. I).
Logo se vê que, o Direito Penal, como instrumento subsidiário, na
perspectiva da tutela mínima dos povos livres, transpassou quanto aos mandados
constitucionais de criminalização, de posição meramente secundária, para o
ponto central da questão, nascendo uma obrigação estatal de criminalização
e de persecução penal de ataques às condutas censuráveis pelos ordenamentos
magnos de cada sistema nacional ou internacional.
4 MANDADOS DE CRIMINALIZAÇÃO EXPLÍCITOS OU EXPRESSOS
No âmbito do Direito Penal brasileiro, entende-se por mandado
de criminalização explícito aquele que corresponde ao comando expresso
de criminalização constante na Constituição Federal, quanto a determinadas
condutas literalmente censuradas pelo texto da Magna Carta.
Conquanto constitucionalmente censurável, sob o ponto de vista penal,
certo é que o conteúdo do mandado de criminalização não define a conduta
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incriminada, muito menos estabelece a respectiva sanção. Em princípio, há uma
obrigação de caráter positivo dirigida ao legislador, para a construção de uma
norma penal, em sua estrutura primária (prescritiva) e secundária (punitiva);
ou ainda, quando ela já existe, cria-se uma obrigação negativa, proibindo que a
norma penal seja retirada do sistema positivo pela via legislativa.
O mandado de criminalização muito embora não permita a
possibilidade de punição com base direta no texto constitucional, trata-se de
norma constitucional de aplicabilidade imediata.
Necessário se faz observar a aplicação do regramento constitucional
previsto no Artigo 5º, §3º da Carta Magna, pois torna os mandados constitucionais
de criminalização passíveis de constante expansão e evolução, na medida
em que assumem a natureza jurídica de norma constitucional, os tratados e
convenções internacionais sobre Direitos Humanos firmados pelo Brasil, que
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por
três quintos dos votos dos respectivos membros.
Pode-se extrair os específicos mandados de criminalização expressos
no texto constitucional, a saber:
a) força da Lei nº. 9.983/00, complementarmente houve a tipificação
do crime de apropriação indébita previdenciária.
b) CRIME DE RACISMO: Como mandado explícito de criminalização
instituído pelo Artigo 5º, inciso XLII, da Constituição Federal, este
dispositivo magno dispõe que “a prática do racismo constitui crime
inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos
da lei”. Configurando cumprimento deste mandado explícito de
criminalização, o legislador editou a Lei nº. 7.716/89, que “define
os crimes de resultantes de preconceito de raça ou de cor”.
c) CRIME DE TORTURA, TRÁFICO, TERRORISMO E CRIME
HEDIONDO: Como mandado explícito de criminalização
instituído pelo Artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal,
este dispositivo magno prevê que “a lei considerará crimes
inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo
e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo
os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se
omitirem”. Configurando cumprimento deste mandado explícito
de criminalização, o legislador editou: a) Lei nº. 9.455/97, que
“define os crimes de tortura e dá outras providências”; b) Lei nº.
11.343/06, que “institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas - SISNAD; prescreve medidas para prevenção
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do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e
dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à
produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes
e dá outras providências”; c) Lei nº 13.260/16, que “regulamenta
o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal,
disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias
e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista;
e altera as Leis n º 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e 12.850,
de 2 de agosto de 2013”; e, d) Lei nº. 8.072/90, que “dispõe
sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da
Constituição Federal, e determina outras providências”.
d) AÇÃO DE GRUPOS ARMADOS, CIVIS OU MILITARES,
CONTRA A ORDEM CONSTITUCIONAL E O ESTADO
DEMOCRÁTICO: Como mandado explícito de criminalização
instituído pelo Artigo 5º, inciso XLIV, da Constituição Federal,
este dispositivo magno prevê que “constitui crime inafiançável e
imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra
a ordem constitucional e o Estado Democrático”. Configurando
cumprimento deste mandado explícito de criminalização, já
havia, anteriormente a promulgação da Constituição Federal de
1988, o disposto na Lei nº. 7.170/83, que “define os crimes contra
a segurança nacional, a ordem política e social, estabelece seu
processo e julgamento e dá outras providências”.
e) CRIME DE RETENÇÃO DOLOSA DO SALÁRIO DE
TRABALHADORES: Como mandado explícito de criminalização
instituído pelo Artigo 7º, caput e inciso X, da Constituição Federal,
este dispositivo magno prevê que “são direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social” a “proteção do salário na forma da lei, constituindo
crime sua retenção dolosa”. Configurando cumprimento deste
mandado explícito de criminalização, já havia, anteriormente
a promulgação da Constituição Federal de 1988, o disposto no
Artigo 168 do Código Penal, na tipificação o crime de apropriação
indébita; e, após, conforme a redação dada ao Artigo 168-A, por
f) CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE: Como mandado
explícito de criminalização instituído pelo Artigo 225, §3º, da
Constituição Federal, este dispositivo magno prevê que “as
condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções
penais e administrativas, independentemente da obrigação
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de reparar os danos causados.” Configurando cumprimento deste
mandado explícito de criminalização, o legislador editou a Lei nº.
9.605/98, que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá
outras providências.”
Inclusive há previsão de mandado de criminalização qualificado,
em que, além da responsabilidade criminal, o Constituinte teve o cuidado
de estabelecer severa punição como se vê no caso de CRIME DE ABUSO,
VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. Como mandado explícito de criminalização instituído pelo
Artigo 227, §4º, da Constituição Federal, este dispositivo magno prevê que “a
lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança
e do adolescente.” Por evidente que a expressão “punição severa”, decorre da
necessidade de se socorrer à lei penal para que seja efetivado esse comando
constitucional, contudo com a qualificadora da severa punição, diante do
caráter extremamente reprovável da conduta tipificada. De fato, o Estatuto da
Criança e do Adolescente estabelecem diversas condutas penais para a proteção
de crianças e de adolescentes, conforme observa-se nos Artigos 228 ao 244B. Também o Código Penal, entre diversos outros dispositivos pertinentes ao
assunto, dentro do capítulo dos crimes sexuais contra vulneráveis, em especial
nos crimes previstos nos Artigos 218-A, 218-B e 218-C, os tutela contra o abuso
e a violência sexual.
5 MANDADOS DE CRIMINALIZAÇÃO IMPLÍCITOS OU TÁCITOS
De outro aspecto, entende-se por mandados implícitos ou tácitos
de criminalização aqueles que devem ser abstraídos a partir da hermenêutica
da Constituição Federal, dos Tratados ou Convenções Internacionais, apesar
de a determinação criminalizante não constar expressa ou inequivocamente da
literalidade de seus termos.
Estes advêm da necessidade de tutela penal pelo poder estatal em
face da gravidade que significa ataques contra bens jurídicos específicos de
elevada relevância constitucional ou internacional para fins de política criminal,
partindo-se da determinação constitucional ou internacional de tutela destes.
Logo, a questão da relevância do bem jurídico10 a ser tutelado é de
extrema importância. O mandado implícito de criminalização é tema que
Segundo Roxin (Derecho penal, p. 56): “bienes jurídicos son circunstancias dadas o finalidades que
son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema social global estructurado
sobre la base de esa concepción de los fines o para el funcionamiento del propio sistema”.
10
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decorre logicamente da relação entre o Direito Constitucional e o Direito Penal.
Na Carta Magna está evidente a existência de normas constitucionais implícitas
de penalização, tornando-se, dessa forma, campos obrigatórios de intervenção
do legislador.
Proclama Carlos Gustavo Coelho de Andrade que:
Inicialmente, é preciso assentar que a discussão em torno
dos mandados constitucionais de criminalização deve partir
de bases normativo-constitucionais, e não propriamente
dogmático-penalistas, na medida em que as imposições
ao legislador penal apenas poderiam provir de uma ordem
normativa que lhe seja superior, externa ao Direito Penal,
como a ordem constitucional. A Constituição tem impacto
direto sobre a validade e interpretação das normas penais,
atuando para limitar, condicionar e fundamentar normas
jurídico-penais. Dessa forma, incide tanto para interditar
a criminalização de certas condutas, quanto para impor
ao legislador o dever de criminalizar outras, exigindo que
a disciplina jurídica dada a determinada infração não vá
além – ou fique aquém – do necessário à proteção dos
valores constitucionais em jogo. 11

Portanto, os mandados de criminalização pertencem a um contexto de
determinado modelo de Estado, que se instrumentaliza através do enfrentamento
de temas constitucionais ou internacionalmente relevantes. De sorte que, os
mandados de criminalização são adotados para a satisfação da realização de
um modelo de Estado em contexto nacional e internacional e proteção de seus
fundamentos e objetivos.
Não se pode ter uma ideia rasa de que somente seria possível punir
determinado comportamento, se houver previsão constitucional, quando
na verdade a constituição não se declina a essa finalidade, pois tão somente
estabelece diretrizes essenciais e fundamentais que, de outro lado, não
podem de maneira alguma ser objeto de transigência ou tolerância, devendo
ser observadas.
Nesse contexto, temos os mandados implícitos de criminalização,
que no Brasil, conforme preleciona Antônio Carlos Da Ponte,12 emerge da
conjugação de dois dispositivos constitucionais, que são: o Artigo 1º e Artigo
ANDRADE, Carlos Gustavo Coelho de. Mandados Implícitos de Criminalização: a tutela
penal dos direitos humanos na Constituição e na Convenção Americana, p.35
12
PONTE, Antônio Carlos da. Crimes Eleitorais, p. 190.
11
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3º. É por intermédio da sistematização e conjugação desses dois dispositivos
constitucionais, que se depreende a ideia de mandado de criminalização
implícito, no sentido de defender os princípios e objetivos fundamentais
da república.
Assevera-se, que o Artigo 1º contém os fundamentos da República
Federativa do Brasil, que associados aos objetivos do Artigo 3º, ambos da
Constituição Federal, se extrai o modelo de Estado que adotamos e que necessita
da tutela contundente do Direito Penal.
Logo, determinadas condutas, se não forem inibidas por ordem
criminalizante, comprometeriam o modelo de Estado adotado, tal como é o abuso
do poder econômico, assim como, também o crime organizado, a atividade de
milícias, a corrupção, o crime eleitoral entre outras. O enfrentamento do abuso de
poder econômico é, de fato, imposto por mandado implícito de criminalização,
a partir do disposto no Artigo 1º, inciso IV, associado aos ditames do Artigo
173, §4º, ambos da Constituição Federal.
Antônio Carlos da Ponte esclarece que, o reconhecimento de
um mandato implícito será justificado, “quando o bem protegido ou que
se busca proteção, apesar de afigurar-se como preponderante dentro da
ordem constitucional, não constar com previsão expressa e tampouco com a
consequente proteção normativa; caso esta já se encontre no ordenamento,
afigura-se como débil, insuficiente ou ineficaz. Em regra, situações extremadas
justificarão seu reconhecimento.”13
Os fundamentos dos mandados de criminalização devem encontrar
seu alicerce nas normas constitucionais, uma vez que estas são as responsáveis
pela validade e pela interpretação das normas penais. Dessa forma, limitam-se,
condicionam-se e fundamentam-se as normas penais, sejam para criminalizar
ou até mesmo descriminalizar condutas, a depender dos valores constitucionais.
Levando-se em conta tais premissas, tem-se evidente a importância
do estudo da evolução do neoconstitucionalismo14, que trouxe à tona o
reconhecimento normativo dos princípios e objetivos fundamentais, dos
direitos humanos nas relações interindividuais, dos deveres estatais de proteção
do patrimônio público e da vedação da proteção deficiente. Todos estes fatores
são as bases que permeiam a existência dos mandados de criminalização. No
caso do abuso do poder econômico, cabe consignar que, conforme o Artigo 219,
PONTE, Antônio Carlos da. Crimes Eleitorais, p. 166.
Nos dizeres de Martins (Curso de Direito Constitucional, p. 69): “O neoconstitucionalismo é
um movimento social, político e jurídico surgido após a Segunda Guerra Mundial, tendo origem
nas constituições italiana (1947) e alemã (1949), fruto do pós-positivismo, tendo como marco
teórico o princípio da ‘força normativa da Constituição’ e como principal objetivo garantir a
eficácia das normas constitucionais, principalmente dos direitos fundamentais.”
13
14
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da Constituição Federal, o mercado interno integra o patrimônio nacional e será
incentivado a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem
estar da população e a autonomia tecnológica do país, nos termos da lei federal.
Explica Luciano Feldens que:
“plataforma penal estabelecida na Constituição são
racionalmente deduzíveis outras zonas de obrigatória
intervenção do legislador penal. Se constatarmos que em
muitas vezes a Constituição chegou ao ponto de determinar
aquilo que para alguns significa uma ‘antecipação do
Direito Penal’ – assim considerada a utilização do Direito
Penal para a proteção de bens jurídico-penais coletivos (ou
secundários) -, é-nos razoável admitir que a Constituição
igualmente está a exigir a proteção não de todos, por
certo, mas de determinados bens jurídicos que se revelam
inequivocamente primários no âmbito de uma sociedade
democrática submetida a um programa constitucional
básico assentado na defesa da vida, da liberdade e da
dignidade humana.”15

A propósito, Carlos Gustavo Coelho de Andrade expõe que:
Independentemente de se estruturarem os direitos
fundamentais como direitos à proteção a partir de normas
principiológica objetivas ou de uma subjetivação do dever
de proteção, com a correlação de um direito público
subjetivo fundamental de proteção estatal contra terceiros,
o importante seria a consideração de que o Estado passa a
se obrigar não apenas observar os direitos do indivíduo em
face das investidas do poder público mas também a garantir
os direitos fundamentais contra agressões provenientes de
terceiros, evoluindo da posição de adversário para uma
função de guardião destes direitos.16

Veja que assim os princípios e objetivos fundamentais consignados na
Constituição Federal, verdadeiramente transcendem a mera afirmação estatal,
FELDENS, Luciano. A Constituição Penal – a dupla face da proporcionalidade no controle de
normas penais, p. 94.
16
ANDRADE, Carlos Gustavo Coelho de. Mandados Implícitos de Criminalização: a tutela
penal dos direitos humanos na Constituição e na Convenção Americana, p. 38
15
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passando, também, a manifestar um postulado de proteção, via de consequência
havendo a vedação da omissão em defendê-los, pelo que se depreende o
mandado de criminalização implícito do abuso do poder econômico.
6 EFEITOS
Uma vez constatado o descumprimento de um mandado de criminalização
implícito, pode-se obrigar o Estado a legislar? Quais as consequências? O Poder
Judiciário pode suprir o legislador na elaboração de normas penais, como um dos
efeitos do descumprimento de uma obrigação constitucional?
Trata-se de um dos pontos mais controvertidos sobre os mandados
constitucionais de criminalização, ou seja, os efeitos que geram.
A obrigação de criminalizar há de produzir efeitos que são próprios
das normas constitucionais e outros que são específicos.
Dentre eles, é o efeito de “transferir ao Poder Judiciário – ou ao
Tribunal Constitucional – a possiblidade de sindicar o juiz de (des) necessidade
constitucional da tutela penal, cuja realização está reservada, pelo menos em
um primeiro momento, ao legislador.”17
Outro efeito, ocorre quando uma eventual omissão legislativa venha
a resultar em uma ilicitude constitucional. O dever do legislador, frente a um
dever jurídico que decorre da própria normatividade prevista na Constituição,
está revestido do princípio da irrenunciabilidade.
Certo que o Poder Judiciário não possui o poder de suprimir a omissão
legislativa, tampouco “coagir” o Parlamento para que edifique a lei, assim, caso
haja um prolongamento exagerado da omissão legislativa no tempo:
“o único efeito que dela resulta parece ser aquele que se faz
inerente à reponsabilidade política do Parlamento pelas
consequências de sua inação, uma vez que, como refere
Martín-Retortillo, a inatividade dos poderes constitui uma
autêntica contradictio in terminis em um Estado Social de
Direito que, por definição, é um Estado prestacional, não
sendo desarrazoado sustentar-se que a ausência da norma
aplicável pode gerar lesões a direitos individuais.”18

FELDENS, Luciano. A Constituição Penal – a dupla face da proporcionalidade no controle de
normas penais, p. 78.
18
FELDENS, Luciano. A Constituição Penal – a dupla face da proporcionalidade no controle de
normas penais, p. 79.
17
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Sobre os efeitos de um não-atendimento a um mandado de
criminalização por parte do Parlamento, não traz:
“no âmbito legal, qualquer consequência, a não ser a
instituição do Congresso Nacional em mora legislativa,
desde que, para tanto, tenha sido proposta ação direta
de inconstitucionalidade por omissão, a arguição de
descumprimento de preceito fundamental ou mandado de
injunção. Esse é o problema que acomete o assunto, qual
seja, não há qualquer tipo de sanção efetiva destinada ao
legislador que, de forma dolosa ou não, deixa de proceder
ao enfrentamento de matéria que seria obrigatório.”19

Aponta Luiz Flávio Gomes20 que não há nenhuma obrigação de
criminalização ou penalização automática, mas apenas uma indicação do valor
do bem referido, por isso, o não cumprimento pelo legislador das obrigações de
criminalização não está sancionado a nenhuma consequência jurídica.
Não obstante, há um caso concreto no qual o Supremo Tribunal
Federal preencheu a omissão legislativa quanto a mandado constitucional
de criminalização.
Neste diapasão, apesar do mandado de criminalização e da inegável
importância de proteger a comunidade LGBT contra o preconceito e a
discriminação, a medida tomada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento
da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26 e no Mandado
de Injunção (MI) 4733, de substituir o Poder Legislativo, criminalizando a
homofobia e transfobia, equiparando ao crime de racismo e impondo a pena nele
prevista, extrapolou a tutela jurisdicional, diante dos contornos estabelecidos
por nossa Constituição Federal.
No referido julgamento, embora vencido, nos alinhamos ao
entendimento do Ministro Ricardo Lewandowski ao afirmar que, embora
houvesse mora legislativa, a extensão do tipo penal para abarcar situações não
especificamente tipificadas pela norma incriminadora parece atentar contra o
princípio da reserva legal, que constitui uma garantia fundamental dos cidadãos
que promove a segurança jurídica de todos.21
O Artigo 21, do Código Penal, dispõe que “o desconhecimento da lei
é inescusável”, no entanto, é violador da proporcionalidade e da razoabilidade
PONTE, Antônio Carlos da. Crimes Eleitorais, p. 152.
GOMES, Luiz Flávio. Norma e bem jurídico no Direito Penal, p. 106/107.
21
STF. ADO 26, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2019,
processo eletrônico DJe-243, publicado 06-10-2020.
19
20
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que o cidadão tenha que manter conduta em face daquilo que não esteja
expressamente tipificado na lei penal, com a presunção criminal que deveria
deduzir os seus desdobramentos não expressos em lei, dados pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelas instâncias inferiores.
Outro efeito que decorre é a proibição da descriminalização. A
revogação de uma lei ou artigo que defina um crime decorrente de um mandado
de criminalização objeto de ordem constitucional não é permitido, tendo em
vista três razões que a informam: “a) a supremacia constitucional; b) a máxima
efetividade das normas constitucionais; c) a proibição do retrocesso na proteção
de direitos fundamentais.”22
Tem ainda como efeito dos mandados de criminalização, influenciar
a interpretação da própria Constituição e de toda legislação infraconstitucional.
Não são diversos os efeitos que decorrem do mandado de criminalização
implícito, possuindo reflexos importantes não só para fins de contribuir para a
elaboração de normas penais proibitivas, mas para nortear a interpretação da
Constituição e ainda da legislação infraconstitucional em matéria criminal.
7 CONCLUSÃO
Os mandados implícitos de criminalização devem ser analisados com
base na proporcionalidade e na vedação da proteção deficiente, sob pena de
deslegitimar o Estado Democrático de Direito.
O legislador constituinte ordinário, através de cláusulas implícitas,
indica vetores a serem observados pelo legislador infraconstitucional, com o
objetivo de tutelar os princípios e objetivos fundamentais atrelados à dignidade
humana e ao Estado Democrático de Direito. Veja que o núcleo central da
questão está justamente no seio do modelo constitucional de Estado como vetor
interpretativo do ordenamento jurídico brasileiro.
O Poder Judiciário não pode suprimir as funções típicas do Poder
Legislativo, principalmente, no que tange a matéria penal, pois, além da
separação constitucional dos poderes, o princípio da reserva legal é uma
garantia constitucional do Estado Democrático de Direito, assim, a Norma
Penal somente pode existir se for em razão de Lei em sentido estrito, aprovada
e sancionada de acordo com o processo legislativo previsto na Constituição
Federal. Até poque, conforme o Artigo 21 do Código Penal, é inexcusável o
desconhecimento da lei; e, não o da hermenêutica constitucional.

GONÇALVEZ, Luiz Carlos dos Santos. Mandados Expressos de Criminalização e a proteção
de direitos fundamentais na Constituição Brasileira de 1988, p. 166.
22
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Com efeito, é indiscutível a existência de mandado implícito de
criminalização da conduta correspondente ao abuso do poder econômico; e, que
de fato houve o cumprimento do respectivo comando constitucional estampando
do art. 173, §4º, pelo Legislador ao tipificá-lo no Artigo 4º da Lei 8.137/90, que
há de ser aplicada pelas instancias jurisdicionais.
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A LEI ANTICORRUPÇÃO E SEUS PRINICIPAIS ASPECTOS: O PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO, O PROGRAMA
DE INTEGRIDADE E O ACORDO DE LENIÊNCIA
THE ANTI-CORRUPTION LAW AND ITS MAIN ASPECTS: THE ADMINISTRATIVE
RESPONSIBILITY PROCEDURE, THE INTEGRITY PROGRAM
AND THE LENIENCE AGREEMENT
Vicente Loiácono Neto1
RESUMO
Objetivo: O objetivo desta pesquisa é uma breve investigação da LeiAnticorrupção
Empresarial com enfoque na responsabilização objetiva da pessoa jurídica, no
mecanismo do Procedimento Administrativo de Responsabilização (PAR), nos
pilares do Programa de Integridade, bem como no conceito e operacionalidade
do Acordo de Leniência.
Metodologia: Utilizou-se a metodologia dedutiva, baseada em pesquisa de
doutrina, livros e artigos publicados em revistas especializadas, bem como da
legislação brasileira.
Resultados: Os principais resultados referem-se à regulamentação do mecanismo
de prevenção previsto na Lei Anticorrupção, que dispõe sobre os elementos
mínimos para o funcionamento adequado de um Programa de Integridade.
Ressalta-se que o seu principal objetivo é evitar que as pessoas físicas, ao
atuarem em nome da pessoa jurídica, cometam atos lesivos à Administração
Pública; bem como o estabelecimento de procedimentos para a cooperação com
as autoridades competentes nos casos de identificação de desvios de conduta.
Quanto ao Acordo de Leniência, alguns elementos devem ser reavaliados para
aprimorar a efetividade da Lei Anticorrupção, ao restringir demasiadamente a
sua abrangência, com benefícios limitados. Outro aspecto a se considerar é a
possibilidade de isenção total da multa e a limitação de realização de acordo
apenas com a primeira pessoa jurídica que apresentou proposta de ajustamento.
Apesar da necessidade de alguns aprimoramentos em seu conteúdo, a Lei
Anticorrupção e seu Decreto regulamentador representam avanço significativo
no processo de implantação de uma cultura ética no relacionamento entre as
entidades públicas e privadas, fomentando ações de prevenção, detecção e
interrupção dos atos lesivos e a reparação dos danos causados à sociedade.
Mestrando em Direito Empresarial e Cidadania pelo Centro Universitário Curitiba –
UNICURITIBA. Especialista em Direito Processual Civil, pela Universidade do Sul de Santa
Catarina - UNISUL. Advogado.
1
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Contribuições: Entre outras contribuições resultantes deste estudo, as principais
referem-se ao esclarecimento e a divulgação do Procedimento Administrativo
de Responsabilização e do Acordo de Leniência, que são temas ainda muito
recentes nos Direitos Administrativo e Penal brasileiros.
PALAVRAS-CHAVE: lei anticorrupção; processo administrativo
responsabilização; programa de integridade; acordo de leniência.

de

ABSTRACT
Objective: The objective of this research is a brief investigation of the Corporate
Anticorruption Law focusing on the objective liability of the company, the
mechanism of the Administrative Accountability Procedure (PAR), the pillars
of the Compliance Program, as well as the concept and operability of the
Leniency Agreement.
Methodology: The deductive methodology is used, based on research on
doctrine, books and articles published in specialized journals, as well as the
legislation of Brazil.
Results: The main results refer to the regulation of the prevention mechanism
provided for in the Anti-Corruption Law, which provides for the minimum
elements for the proper functioning of a Compliance Program, emphasizing that
its main objective is to prevent individuals, acting on behalf of the company,
from committing acts that are harmful to the Public Administration, as well as
the establishment of procedures for cooperation with the competent authorities
in cases of identification of misconduct. As for the Leniency Agreement, some
elements must be reevaluated to improve the effectiveness of the Anti-Corruption
Law, by restricting in excess the scope with limited benefits. Another aspect to
be considered is the possibility of total exemption from the penalty and the
limitation of its execution solely with the first legal company that submitted an
adjustment proposal. Despite the need for some improvements in its content,
the Anti-Corruption Law and its Decree represent a significant advance in the
process of implementing an ethical culture in the relationship between the
public and private entities, promoting actions for the prevention, detection and
interruption of harmful acts and reparation of damage caused to society.
Contributions: Among other contributions of this study, the main ones are the
clarification and disclosure of the Administrative Accountability Procedure
and the Leniency Agreement, which are still very recent topics in Brazilian
Administrative and Criminal Law.
KEYWORDS: anti-corruption law; administrative accountability process;
compliance program; leniency agreement.
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INTRODUÇÃO
Com o fenômeno da globalização, verificou-se o aumento do volume
de transações comerciais entre os Estados, bem como da concentração de
poder econômico das organizações empresariais. Esse aumento das operações
comerciais e, consequentemente, do montante de capital nelas envolvido,
construiu um ambiente mais favorável à corrupção. Pelo fato de a corrupção
trazer prejuízos à ordem econômica mundial e ao sistema democrático, a
comunidade mundial passou a demandar um regime de intervenção estatal
maior no seu combate, principalmente a partir dos anos 90.
Houve uma força-tarefa intensa dos Estados desenvolvidos em
promulgar legislações nacionais anticorrupção como forma de incluir em seus
ordenamentos jurídicos disposições específicas para o combate à corrupção,
agora tratada em âmbito internacional. O Brasil, na qualidade de player
internacional na importação e exportação de produtos e serviços, de forma tardia,
também promulgou a sua legislação específica para o combate de corrupção
de funcionário público, sob a forte pressão exercida pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), especificamente o Grupo
de Trabalho Anticorrupção da OECD, instituído em 1997.
A Lei Anticorrupção Empresarial (Lei nº 12.84/2013), já devidamente
regulamentada por decreto, é o dispositivo legal brasileiro neste tema. Dos tópicos
principais abordados nesta Lei, indaga-se sobre a responsabilidade objetiva da
pessoa jurídica e seus efeitos. Adicionalmente, como é o funcionamento do
Procedimento Administrativo de Responsabilização (PAR) para a apuração
inicial de eventuais delitos? Não menos importante, indaga-se, também, os
benefícios da elaboração e da implementação de um programa de integridade,
que é uma novidade na legislação brasileira. Por último, também recente no
Brasil, questiona-se a efetividade do acordo de leniência, sua abrangência e os
benefícios ao delator.
O segundo capítulo aborda os principais aspectos da Lei
Anticorrupção Empresarial, tendo como principal tópico o conceito e os efeitos
da responsabilidade objetiva das empresas em sede de corrupção de funcionário
público, passando, no terceiro capítulo, à discussão e à operacionalidade do
Procedimento Administrativo de Responsabilização, trazendo esclarecimentos
à Instrução Normativa nº 13/2019, emitida pela Controladoria Geral da União.
Os capítulos quarto e quinto abordam o conteúdo, a forma de avaliação
e os pilares de um programa de integridade na perspectiva da legislação
brasileira, da Controladoria Geral da União, bem como do Manual de Boas
Práticas em Controles Internos, Ética e Compliance editado pela Organização
de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico – OCDE. Utilizou-se
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a metodologia dedutiva, baseada em pesquisa de doutrina, livros e artigos
publicados em revistas especializadas, bem como da legislação brasileira.
1 OS PRINCIPAIS ASPECTOS DA LEI ANTICORRUPÇÃO
Lei Federal nº. 12.846, de 1º. de agosto de 20132, em vigor desde
janeiro de 2014, dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de
pessoas jurídicas pelas práticas de atos lesivos contra a Administração Pública
nacional e estrangeira. No Brasil, mencionado diploma legal é chamado também
de “Lei Anticorrupção” ou “Lei Anticorrupção Empresarial”; pela comunidade
internacional é conhecida como Brazilian Clean Companies Act.
A Lei Anticorrupção Empresarial é a formalização dos compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, como signatário da Convenção
sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em
Transações Comerciais Internacionais da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico; também foi uma resposta à pressão causada por
intensas manifestações populares ocorridas em 2013.
A Lei em comento é avaliada como uma das leis anticorrupção
mais rígidas do mundo, principalmente pela previsão da responsabilização
objetiva e pelo peso de suas sanções. Sua aplicabilidade recai sobre qualquer
tipo de sociedade empresarial, independente do seu modelo jurídico, incluindo
empresas estrangeiras com operações formais no território nacional.
Antes de sua promulgação, apesar de previstos no Código Penal
os crimes contra a Administração Pública, especialmente a corrupção ativa
e passiva, as empresas que demonstrassem desconhecimento dos crimes
cometidos por funcionários públicos, não poderiam ser penalizadas.
Como elemento importante deste dispositivo legal, destaca-se que
a pessoa jurídica infratora responderá pelos delitos sem a necessidade de
comprovar a culpa ou o dolo das pessoas físicas que agiram por meio dela,
bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o
resultado obtido.
Neste cenário, Marcelo Zenker3 reforça que a comprovação do dolo
ou da culpa não é necessária para a aplicação das sanções previstas:

BRASIL. Lei Federal nº. 12.846, de 1º. de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública,
nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm. Acesso em: 31 mar. 2020.
3
Integridade governamental e empresarial: um espectro da repressão e da prevenção à corrupção
no Brasil e em Portugal. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 174
2
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Como a lei em questão está calçada em um sistema
de responsabilidade objetiva, não há a necessidade da
demonstração do dolo ou mesmo da culpa para que haja
a devida responsabilização da pessoa jurídica, bastando
a demonstração de que houve a prática de um ato lesivo,
que ele tenha sido praticado por empregado(s) da pessoa
jurídica acusada ou terceiro(s) que agem em seu nome
e que a conduta tenha se dado no seu interesse ou seu
benefício ou não.

O art. 5º. da Lei nº. 12.846/2013 apresenta o inventário dos atos lesivos
que atentam contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra os
princípios da Administração Pública ou contra os compromissos internacionais
assumidos pelo País, capazes de gerar responsabilização das pessoas jurídicas.
Apesar da importância da tipificação definida no Art. 5º. da citada
legislação, não se pode preterir que tais condutas já estão descritas em outros
dispositivos, como na Lei de Licitações, Lei da Lavagem de Capitais, Lei dos
Conflitos de Interesses e Lei do Crime Organizado, entre outras, com a relevante
diferença de que as sanções são direcionadas para as pessoas jurídicas.
Nos ilícitos descritos não estão apenas previstos crimes ligados à
corrupção, tipificados explicitamente no inciso I, do art. 5º. da mencionada
Lei, ou seja, um ato lesivo pode ser concebido por ação unicamente da pessoa
jurídica, sem participação de agente público, excluindo a relação corrupto
versus corruptor.
Destaca-se, também, a relevância dada aos atos relacionados aos
procedimentos licitatórios, detalhados em sete alíneas do inciso IV do art. 5º. da
Lei Anticorrupção Empresarial4. Por óbvio, tal disposição legal está sustentada
na percepção de risco acentuada que as contratações expõem a Administração
Pública, uma vez que está é a forma de relacionamento mais comum entre
pessoas jurídicas de direito privado e as instituições públicas.
Art. 5 da Lei Anticorrupção IV - no tocante a licitações e contratos: a) frustrar ou fraudar,
mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de
procedimento licitatório público; b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato
de procedimento licitatório público; c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude
ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; d) fraudar licitação pública ou contrato dela
decorrente; e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação
pública ou celebrar contrato administrativo; f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo
fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração
pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos
instrumentos contratuais; ou g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos celebrados com a administração pública;
4
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Dentre as penalidades relacionadas na Lei nº. 12.846/2013, destacamse: uma multa no valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último
exercício anterior ao da instauração do processo administrativo; a publicação
extraordinária da decisão condenatória, perdimento dos bens, direitos ou
valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos
da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé; a suspensão
ou interdição parcial de suas atividades; a dissolução compulsória da pessoa
jurídica; e a proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações
ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras
públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 e máximo
de 5 anos, indisponibilidade de bens, direitos ou valores necessários à garantia
do pagamento da multa ou da reparação integral do dano causado.
A Lei Anticorrupção Empresarial tornou as pessoas jurídicas agentes
fiscalizadores dos procedimentos executados por pessoas físicas e jurídicas que
atuam em seu nome. O inciso VIII do art. 7º. da mencionada Lei estabelece que
a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética
e de conduta, no âmbito da pessoa jurídica, podem atenuar as citadas sanções.
O mecanismo mencionado no parágrafo anterior motivou a
reestruturação dos processos internos de grandes empresas nacionais e
estrangeiras, sobretudo as organizações que mantinham relacionamento
contínuo com a Administração Pública. Naquele momento foram criados
os primeiros programas de integridade, ainda sem parâmetro adequado para
avaliação de sua efetividade diante do instrumento legal.
Hui Chen e Eugene Soltes ressaltam que um mercado gigantesco foi
estabelecido para a implantação de programas de compliance, principalmente nas
grandes empresas, que sempre estiveram mais expostas aos riscos de corrupção:
Uma indústria rapidamente se dispôs a fornecer programas de
treinamento em compliance, hot lines para os denunciantes
e avaliações de risco. Não ter um programa de compliance
tornou-se uma responsabilidade significativa demais para
que qualquer grande empresa — até empresa estrangeira
que apenas utilizava bancos americanos — a ignorasse.
Essa potencial responsabilidade aumentou sistematicamente
à medida que outros países, como Reino Unido, Brasil e
Espanha, aprovavam leis que levavam o compliance em
consideração em ações de cumprimento da lei.5
CHEN, Hui; SOLES, Eugene. Por que os programas de compliance fracassame como corrigi-los.
Disponível em: https://hbrbr.uol.com.br/compliance-como-corrigir/. Acesso em: 15 mar. 2020.
5
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A precariedade na definição de sistemas robustos e confiáveis para
avaliar e certificar a qualidade dos programas de compliance acabou por expor
as companhias a um risco novo: implantar sistemas de integridade de prateleira,
ou seja, elaborar um programa de integridade sem o entendimento do contexto,
dos riscos inerentes do negócio e da cultura organizacional, estruturando
uma série de medidas que não terão os impactos esperados nas atividades da
organização, frustrando seus administradores, colaboradores e acionistas e
levantando o debate sobre os benefícios da implantação de tal ferramenta.
Sobre a elaboração de programas de compliance apenas para
atendimento de requisitos legais e regulatórios, Maria Luíza Gorga e Guilherme
Lobo Marchioni afirmam que um dos principais estímulos para adoção de
programas são as vantagens competitivas e a potencial redução de pena e multas:
São esses os elementos que, no plano ideal, levariam a um
mundo de negócios melhor. É bem verdade, entretanto,
que um dos grandes incentivos para que as empresas
tenham definitivamente se interessado em criar estruturas
de governança e estabelecer seus departamentos de
compliance foi, em primeiro lugar, a vantagem competitiva
que permitia maior facilidade em fechar contratos com
empresas estrangeiras já adeptas de tais estruturas e,
recentemente, a legislação recém vigente no Brasil, tal
qual as severas alterações na Lei de Lavagem de Capitais e
a criação da Lei Anticorrupção.6

Além dos critérios para a avaliação de um programa de integridade,
o Decreto nº. 8.420/20157 regulamentou a dinâmica de instauração do Processo
Administrativo de Responsabilização – PAR. Este movimento foi consolidado
pela publicação da Instrução Normativa nº, 13, de agosto de 20198, que definiu
os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa de pessoas
jurídicas de que trata a Lei nº. 12.846/2013, a serem observados pelos órgãos e
entidades do Poder Executivo federal.
GORGA, Maria Luíza; MARCHIONI, Guilherme Lobo. Programa de compliance de “fachada”,
melhor não ter. Disponível em: http://compliancebrasil.org/programa-de-compliance-defachada-melhor-nao-ter/. Acesso em: 20 mar 2020.
7
BRASIL. Decreto nº. 8.420/2015. Regulamenta a Lei nº. 12.846, de 1º. de agosto de 2013, que dispõe
sobre a responsabilização administrativa de pessoas pela prática de atos contra a administração
pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8420.htm. Acesso em: 20 mar. 2020.
8
BRASIL. Controladoria-Geral da União, Gabinete do Ministro. Instrução Normativa nº.,
13, de 8 de agosto de 2019. Disponível em: https://lex.com.br/legis_27853689_INSTRUCAO_
NORMATIVA_N_13_DE_8_DE_AGOSTO_DE_2019.aspx. Acesso em: 20 mar. 2020.
6

583

ESTUDOS SOBRE DIREITO PENAL MODERNO

2 O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO – PAR
O Processo Administrativo de Responsabilização, também conhecido
como PAR, é o instrumento previsto no Decreto nº. 8.420/2015 para condução
dos processos de responsabilização para os atos lesivos contra Administração
Pública dispostos na Lei Anticorrupção.
Sobre a responsabilização judicial e administrativa, Adriana Freisleben
de Zanetti ressalta que ambas devem ser direcionadas para a recuperação dos
prejuízos sofridos pela sociedade:
A responsabilidade civil poderá ser apurada tanto na
esfera judicial quanto administrativa, sempre orientada a
compor o prejuízo experimentado. Já a responsabilidade
administrativa conta com procedimento próprio e a
natureza da sanção é diversa, servindo a coerção exercida
pela ameaça de pena como mecanismo de garantia do
respeito às pautas normativas emanadas pela Administração
Pública. Na esfera civil o escopo da responsabilização é a
reposição da situação ao status quo ante, ou seja, reparar o
dano causado. Já a responsabilização administrativa tem
outras finalidades, notadamente a inibitória da atividade
nociva à sociedade, motivo pelo qual as eventuais penas
pecuniárias aplicáveis não guardam relação necessária de
pertinência com o montante do dano causado.9

O PAR, conforme previsto na Instrução Normativa nº. 13/2019, é
segmentado nas seguintes fases:
I. Juízo de Admissibilidade - A autoridade com competência
para instaurar o PAR realizará juízo de admissibilidade
acerca de notícia de ocorrência de ato lesivo previsto na
Lei nº. 12.846, de 2013, devendo decidir motivadamente:
(i) pela instauração do PAR ou (ii) pelo arquivamento
da notícia;
II. Investigação Preliminar - constitui procedimento
não punitivo, de caráter preparatório, não obrigatório
e de acesso restrito, que visa subsidiar o juízo de
admissibilidade da autoridade competente por meio
ZANETTI, Adriana Freisleben de. Lei Anticorrupção e Compliance. Revista Brasileira de
Estudos da Função Pública – RBEFP. Belo Horizonte, ano 5, n. 15, p. 35-60, set./dez. 2016.
9

584

DISCIPLINA MINISTRADA PELO PROF. DR. SERGIO MORO NO PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA - UNICURITIBA

de coleta de indícios e de provas de autoria e de
materialidade de eventual ato lesivo ocorrido em razão
dos fatos em apuração;
III. Instrução e Julgamento do PAR - No ato de instauração
do PAR, a autoridade competente designará comissão
composta por dois ou mais servidores estáveis. O prazo
de conclusão não poderá exceder cento e oitenta dias; e
IV. Pedido de Reconsideração - Da decisão administrativa
sancionadora cabe pedido de reconsideração com efeito
suspensivo das sanções previstas na Lei nº. 12.846, de
2013, no prazo de dez dias, contado da data de publicação
da decisão.

Em conformidade com Decreto nº. 8.420/2015, compete à autoridade
máxima de cada órgão ou entidade do Poder Executivo Federal instaurar e julgar
o Processo Administrativo de Responsabilização. Contudo, cabe delegação
dessa competência à Corregedoria ou àqueles responsáveis pela correição, ou
até mesmo a órgão colegiado definido em regulamento interno para este fim.
Os atos lesivos praticados contra a Administração Pública estrangeira
serão coordenados exclusivamente pela Controladoria Geral da União. Neste
cenário, também são aplicáveis as apurações e condenações nas legislações
do Estado lesado, conforme dispõe a legislação britânica denominada UK
Bribery Act e a legislação estadunidense denominada FCPA – Foreing Corrupt
Practices Act.
Se, após a investigação preliminar a autoridade decidir pela instauração
do PAR, uma comissão deverá ser instituída e a respectiva portaria publicada
no Diário Oficial da União, dando publicidade dos atos. O prazo para a sua
conclusão será de, no máximo, cento e oitenta dias. O responsável para instaurar
o PAR proferirá uma decisão fundamentada, acolhendo ou não a demanda.
O PAR deverá ser autuado e conduzido pela via eletrônica,
possibilitando, assim, o peticionamento eletrônico. Todo processo poderá ser
realizado por meio de vide oconferência ou outro recurso de transmissão de
sons e imagens online, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
A comissão também é responsável pela intimação da pessoa jurídica
processada para apresentação de defesa e provas. Neste estágio, revela-se a
importância da pessoa jurídica ter um programa de integridade efetivo. Em caso
de eventual condenação, um programa de compliance efetivo poderá reduzir a
multa em 1 a 4%, de acordo com o inciso V, art. 18, do Decreto nº 8.420/15.
No relatório final, a comissão apuradora do PAR, entendendo pela
punição da pessoa jurídica, deverá indicar a proposta de aplicação das sanções
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previstas na Lei nº. 12.846/2013, fundamentando a motivação do valor da multa
com base na metodologia de dosimetria; também deve indicar a aplicação
de sanções previstas em outras leis e normas, especialmente as punições
estipuladas nas leis relacionadas às Licitações e Contratos. O Ministério Público
e a Advocacia-Geral da União devem ser comunicados para análise quanto
à pertinência da responsabilização judicial da pessoa jurídica, nos termos do
Capítulo VI, da Lei nº. 12.846, de 2013.
3 O PROGRAMA DE INTEGRIDADE
Considerando que o principal instrumento orientador e legislador
sobre o tema no País, a Lei Anticorrupção10, ainda é recente, não apresentando
o amadurecimento adequado nas organizações brasileiras, diversos fóruns de
discussões estão em andamento para a compreensão e o alinhamento do tema.
A regulamentação da Lei Anticorrupção, por meio do Decreto
n°. 8.420/2015, trouxe um pouco mais de clareza sobre o alcance e a
extensão da atenuante das sanções decorrentes da prática de atos lesivos à
Administração Pública.
Em seu art. 42, o mencionado Decreto dispôs que o programa de
integridade será avaliado, quanto à sua existência e aplicação, de acordo com
os seguintes parâmetros: o comprometimento da alta direção da pessoa jurídica;
os padrões de conduta, o código de ética, as políticas e os procedimentos de
integridade; os treinamentos periódicos sobre o programa de integridade; a
análise periódica de registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa
as transações da pessoa jurídica; os controles internos que assegurem a pronta
elaboração e confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiros da pessoa
jurídica; os procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito
de processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em
qualquer interação com o setor público; a independência, estrutura e autoridade
da instância interna responsável pela aplicação do programa de integridade e
fiscalização de seu cumprimento; os canais de denúncia de irregularidades;
as medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade; as
diligências apropriadas para contratação; a verificação, durante os processos de
fusões, aquisições e reestruturações societárias; o monitoramento contínuo do
A Lei Anticorrupção assegurou que violações ao patrimônio público ou contra os princípios
da administração pública podem repercutir em responsabilização administrativa/judicial,
orientando, assim, as empresas a adotarem as boas práticas, conforme previsto no art. 7º, inciso
VIII, que estabelece como atenuante quando da aplicação de sanções “a existência de mecanismos
e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a
aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica”.
10
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programa de integridade; e a transparência da pessoa jurídica quanto a doações
para candidatos e partidos políticos.
A Instrução Normativa nº. 13/2019 estabelece que a metodologia para
a sua análise observará as orientações publicadas pela Controladoria Geral da
União, onde se encontra o material que tem servido de referência para muitas
ações, seja na esfera pública ou privada.
Para a Controladoria Geral da União, são cinco os pilares11 necessários
para a implementação de um programa de integridade efetivo:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

o comprometimento e apoio da alta administração da
empresa;
a existência de uma unidade responsável pela
implementação na organização;
a análise, avaliação e gestão dos riscos associados ao
tema integridade;
as regras, procedimentos e instrumentos; e
o monitoramento contínuo dos atributos do programa de
integridade.

Marcelo Zenkner esclarece que são dez os elementos fundamentais de
um mecanismo de compliance:
(i)

o comprometimento e suporte da alta administração da
empresa;
(ii)
a definição formal e expressa das políticas e procedimentos
da empresa;
(iii) a comunicação interna e treinamento;
(iv) o canal de denúncias (hotline);
(v)
as investigações internas em torno de irregularidades e
práticas ilícitas;
(vi) a aplicação adequada e proporcional de medidas
disciplinares e ações corretivas;
(vii) o gerenciamento de riscos;
(viii) o due diligence de terceiros;
(ix) o monitoramento e a avaliação permanentes quanto à
efetividade do programa; e

A Portaria n° 750, de 20/04/2016, instituiu o Programa de Integridade da ControladoriaGeral da União, sendo que a 1ª versão do plano foi publicada por meio da Portaria n° 1075,
de 24/04/2018.
11

587

ESTUDOS SOBRE DIREITO PENAL MODERNO

(x)

o processo de aprimoramento contínuo do programa. 12

Por fim, a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento
Econômico - OCDE estabeleceu em seu “Manual de Boas Práticas em Controles
Internos, Ética e Compliance” os seguintes elementos, para que um sistema de
integridade seja considerado efetivo:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

o comprometimento e suporte da alta administração da
empresa;
a política clara e articulada contra fraudes, corrupção,
lavagem de dinheiro e desvios de conduta ética em geral;
o estabelecimento como dever de todos os empregados o
respeito e cumprimento das normas afetas ao Programa
de Compliance;
a atuação do Compliance Officer com autonomia e
independência;
a elaboração do Programa de Compliance de forma que
também possa ser aplicável aos terceiros que atuam em
parceria com a empresa;
a existência de um sistema interno de controle financeiro
para garantir que as práticas de corrupção não sejam
omitidas;
as comunicações e treinamentos periódicos sobre o
Programa de Compliance, devidamente documentados,
e para todos os níveis da empresa;
a aplicação consistente de medidas disciplinares quando
forem detectadas violações do Programa de Compliance;
a orientação e assistência a todos os empregados em
aspectos relacionados ao Programa de Compliance,
possibilitando a realização de denúncias de forma
confidencial e sem retaliação; e
a reavaliação periódica do Programa de Compliance,
considerando o desenvolvimento dos negócios e das
práticas empresariais.13

ZENKNER, Marcelo. Integridade governamental e empresarial: um espectro da repressão e da
prevenção à corrupção no Brasil e em Portugal. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 373.
13
OCDE. Manual de Boas Práticas em Controles Internos, Ética e Compliance. Disponível em:
https://rolimvlc.com/informes/efetividade-de-programas-de-compliance-conforme-manual-daocde-2/. Acesso em: 22 mar. 2020.
12
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Apesar da existência de modelos e framewoks estruturados para
implantação de mecanismo de integridade nas organizações, é basilar que os
programas sejam moldados de forma específica para cada empresa, levando em
consideração diversos fatores (a cultura, o número de empregados, a relação
com o setor público, o tipo de negócio, os locais de operação, o porte e a
capacidade de investimento, entre outros).
Em 2018, a Controladoria Geral da União publicou o “Manual Prático
de Avaliação de Programa de Integridade em PAR”14, com a finalidade de dar
o suporte aos órgãos responsáveis pela aplicação da Lei Anticorrupção nos
processos administrativos para apuração de responsabilidade de pessoa jurídica
(PAR), especialmente no cálculo da sanção administrativa de multa e suas
atenuantes (no âmbito da Lei nº. 12.846/2012).
O sistema proposto pela CGU apresenta três blocos de avaliação:
(i) a cultura organizacional de integridade; (ii) os mecanismos, políticas e
procedimentos de integridade; e (iii) a atuação da pessoa jurídica em relação
ao ato lesivo.
Há uma diferença fundamental entre o modelo brasileiro e
estadunidense, visto que a Controladoria Geral da União avalia a atuação da
pessoa jurídica no cometimento do ato lesivo, ou seja, identifica se o programa
existente poderia detectar ou reduzir o risco do desvio apurado e se o “novo”
programa foi ajustado para que os desvios não se repitam.
Ressalta-se que avaliar a efetividade de um Programa de Integridade
não é um processo de simples realização, sobretudo em organizações de
grande porte, que sustentam sistemas de compliance altamente complexos com
abrangência global e aparente apoio da alta gestão. O tema ainda é recente
e apresenta enormes desafios para os órgãos públicos e privados de controle,
a fim de desenredar e diferenciar os programas de compliance que de fato
concretizam e alcançam os objetivos propostos.
4 O ACORDO DE LENIÊNCIA
O acordo de leniência é previsto no art. 16, da Lei nº. 12.846/2013, e trata
do acordo celebrado entre a autoridade máxima de cada órgão e as pessoas jurídicas
responsáveis pela prática de atos lesivos à Administração Pública que tiverem
colaborado de modo efetivo com a investigação e o processo administrativo.
O aludido auxílio deve resultar na descoberta de outras pessoas
envolvidas no ilícito e no alcance de informações e documentos que comprovem
BRASIL. Controladoria Geral da União. Manual Prático de Avaliação de Programa de
Integridade em PAR .Disponível em: https://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/
arquivos/manual-pratico-integridade-par.pdf. Acesso em: 21 mar. 2020.
14
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a infração apurada. O acordo de leniência também tem o objetivo de restituir e
reparar os danos causados pelos atos lesivos à Administração Pública.
O acordo de leniência representa um mecanismo de combate à
corrupção, com a finalidade de recuperar o decoro administrativo, princípio da
gestão estatal fundamentado no art. 37 da Constituição Federal.
Para celebração do acordo, a pessoa jurídica deve ser a primeira a
manifestar sua vontade em apoiar o processo de investigação dos atos lesivos
identificados. Por óbvio, deve estancar seu envolvimento com o crime investigado.
Por fim, deve confessar sua participação no ilícito e cooperar no processo
administrativo, apoiando todos os atos processuais até a conclusão do PAR.
Victor Alexandre El Khoury Pereira alerta sobre a interpretação do
termo cooperação plena, uma vez que o mecanismo do acordo de leniência
exige transparência e comprometimento da pessoa jurídica envolvida nos atos
ilícitos investigados:
Por óbvio, a expressão “cooperação plena” significa que
não é bastante uma colaboração composta por informações
parcas acerca do cometimento das atividades ilegais,
mas sim o fornecimento de detalhes substanciosos, que
tragam um resultado satisfatório e útil na elucidação da
verdade. À vista disso, são desconsiderados os elementos
já averiguados, ou aqueles de fácil esclarecimento.15

Um aspecto importante previsto no art. 30 do Decreto n°. 8.420/2015
é a possibilidade de a proposição do acordo de leniência ser feita até a conclusão
do relatório a ser elaborado no Processo Administrativo de Responsabilização.
Tal contexto é compreensível, visto que, após a conclusão do PAR, as apurações
estarão completas dos dados para aplicação das sanções estabelecidas, tornando
irrelevante qualquer informação apresentada pela pessoa jurídica investigada.
O art. 40 do citado Decreto Federal estabelece que, uma vez cumprido
o acordo de leniência pela pessoa jurídica colaboradora, serão declarados em
favor da pessoa jurídica signatária, nos termos previamente firmados no acordo,
um ou mais dos seguintes efeitos: I – a isenção da publicação extraordinária
da decisão administrativa sancionadora; II – a isenção da proibição de receber
incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou
entidades públicos e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo
Poder Público; III – a redução do valor final da multa aplicável, observado o
PEREIRA, Victor Alexandre El Khoury M. Acordo de leniência na Lei Anticorrupção (Lei nº
12.846/2013). Revista Brasileira de Infraestrutura – RBINF, Belo Horizonte, ano 5, n. 9, p. 79-113,
jan./jun. 2016.
15
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disposto no art. 23; ou IV – a isenção ou atenuação das sanções administrativas
previstas nos arts. 86 a art. 88 da Lei nº. 8.666, de 199316 , ou de outras normas
de licitações e contratos.
Patrícia Toledo de Campos avalia que o acordo de leniência é
instrumento para redução das sanções, mas não interfere na obrigação de
reparação total dos danos causados:
Logo, a feitura do acordo de leniência apenas abrandará
as penalidades a serem impostas à pessoa jurídica, mas
não interferirá no dever de reparar integralmente os danos
causados. Entendemos que, no caso de impossibilidade
fática de reparação integral do dano, a autoridade
competente deverá estabelecer condições que contribuam
para o ressarcimento do dano pela empresa infratora,
ainda que parcialmente e a longo prazo. Desse modo, se
a pessoa jurídica autora da conduta ilícita tiver preenchido
simultaneamente os requisitos para a celebração do acordo
de leniência, fará jus à isenção de sanções e/ou redução
da multa mesmo que tenha havido tão-somente reparação
substancial do dano.17

Torna-se interessante observar que, desde a implementação deste
mecanismo, diversos acordos foram realizados, mediante a negociação pelo
Ministério Público Federal de 29 acordos de leniência relacionados à Lei de
Improbidade Administrativa e Lei Anticorrupção. Os casos mais emblemáticos
são referem-se à Força-Tarefa Lava Jato.
O Estudo Técnico nº 01/2017, elaborado pelo Grupo de Trabalho da 5ª
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal indica que o
instituto do acordo de leniência não beneficia exclusivamente a pessoa jurídica
colaboradora, mas sim todo o sistema de apuração, acelerando a identificação
dos responsáveis e o processo de reparação dos danos causados:
O sentido e o alcance da leniência, contudo, não se esgotam
tão somente em oferta de benefícios à pessoa jurídica
BRASIL. Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá
outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm.
Acesso em: 18 mar. 2020.
17
CAMPOS, Patrícia Toledo de. Comentários à Lei nº 12.846/2013 – Revista Digital de Direito
Administrativo. v. 2, n. 1, p. 160-185, 2015.
16
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que, após corromper, coopera. Trata-se, em sua essência,
de instituto de corte dúplice. De um lado, consiste em
técnica especial de investigação, que visa permitir que o
Estado se valha da colaboração ativa, livre e voluntária
de infrator, que, antes de deflagrada uma investigação ou,
embora iniciada, mas durante seu curso, traga relevantes e
inéditas informações sobre práticas delitivas, sua autoria
e materialidade, além da indicação de meios probatórios.
Justifica-se francamente na constatação pragmática e
simples de que, muitas vezes, o desbaratamento de delitos
organizacionais é tarefa complexa, que envolve a custosa
e improvável identificação de atuação ilícita coordenada
e organizada, com liame de confiança e sigilo entre os
perpetradores. Ou seja, o instrumento de consensualidade
encerrado no acordo de leniência é algo mais que uma
simples confissão, já que exige entrega, sem reserva
mental, de dados mais amplos e sensíveis sobre condutas
de terceiros, além da própria, bem como indicação e
fornecimento de provas e de caminhos probatórios, e, por
isso mesmo, pode ensejar significativas mitigações das
penas ou, em casos isolados, sua remissão total.18

Até o momento, a Controladoria Geral da União, em conjunto com a
Advocacia-Geral da União, assinou onze acordos de leniência com empresas
investigadas pela prática dos atos lesivos previstos na Lei Anticorrupção e dos
ilícitos administrativos previstos na Lei de Licitações (nº 8.666/1993).
Os valores a serem ressarcidos envolvem os pagamentos de multa,
dano e enriquecimento ilícito. O retorno de recursos aos cofres públicos atingiu a
marca de R$13,67 bilhões. Outros 22 acordos de leniência estão em andamento.
Asseguir o quadro resumo19 dos acordos assinados e valores restituídos:

BRASIL. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal - Estudo Técnico
01/2017, p. 47.
19
BRASIL. Controladoria Geral da União. Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/
assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-anticorrupcao/acordo-leniencia.
Acesso
em:
19 mar. 2020.
18
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EMPRESA
SBM Offshore
OAS
Nova Participações S/A
Bilfinger
UTC Participações S/A
Camargo Corrêa
Mullenlowe e FCB Brasil
Andrade Gutierrez
Odebrecht
Braskem S/A**
Technip Brasil e Flexibras
TOTAL

ATA
ACORDO
Jul/2018
Nov/2019
Nov/2019
Ago/2017
Jul/2017
Jul/2019
Abr/2018
Dez/2018
Jul/2018
Mai/2019
Jun/2019

VALOR ACORDADO

VALORES PAGOS

R$ 1.286.038.200,00
R$ 1.929.257.982,37
R$ 516.301.313,70
R$ 11.036.345,49
R$ 574.658.165,21
R$ 1.396.128.459,76
R$ 50.000.000,00
R$ 1.489.361.135,28
R$ 2.727.239.997,64
R$ 2.872.038.787,73
R$ 819.794.768,79
R$ 13.671.855.155,97

R$ 751.096.652,29
R$ 11.036.345,49
R$ 35.100.038,93
R$ 242.665.405,87
R$ 53.985.613,81
R$ 375.783.802,90
R$ 69.280.000,00
R$ 1.274.213.538,14
R$ 313.079.412,83
R$ 3.126.240.810,26

Observando-se os dados, não se pode negar que os benefícios obtidos
por meio da celebração de acordos de leniência são relevantes para a sociedade,
considerando que reduzem os custos dos processos de apuração dos atos lesivos
cometidos e abreviam as etapas de reparação dos danos. Do mesmo modo, têm
o papel de atenuar as sanções previstas para as pessoas jurídicas colaboradoras,
acelerando a recuperação da imagem da organização diante de suas
partes interessadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As motivações para a promulgação da Lei Federal nº. 12.846/2013
são variadas, incluindo a pressão popular e de organismos externos para
aprimoramento dos mecanismos legislativos de prevenção e combate à
corrupção no País. Contudo, os benefícios que este mecanismo já trouxe para a
sociedade brasileira são incalculáveis.
O estabelecimento da responsabilização objetiva da pessoa jurídica
não é uma inovação no arcabouço legal nacional, entretanto, o modo de
apuração das condutas ilícitas remete às leis mais modernas que versam sobre
o tema no mundo. É necessário ressaltar que o infrator responderá pelos crimes
sem a necessidade de comprovar a culpa ou dolo das pessoas físicas que agiram
por meio dela, bastando a comprovação da causalidade entre o fato ocorrido e
o resultado obtido.
O caráter preventivo do texto é outro ponto de destaque; tem a finalidade
de reforçar a implantação de sistemas de controles e práticas anticorrupção nas
pessoas jurídicas que mantêm relacionamento com a Administração Pública
como incentivo para redução das sanções previstas.
O Decreto Federal n°. 8.420/2015 regulamentou o mecanismo de
prevenção previsto na Lei Anticorrupção; o art. 42 apresenta os elementos
mínimos para o funcionamento adequado de um Programa de Integridade. Seu
principal objetivo é evitar que as pessoas físicas, atuando em nome da pessoa
jurídica, cometam atos lesivos à Administração Pública. Além disso, devem
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estabelecer procedimentos para a cooperação com as autoridades competentes
nos casos de identificação de desvios de conduta.
No mesmo decreto e em outros instrumentos normativos, as autoridades
responsáveis definiram que todo processo de apuração dos atos previstos na
Lei Anticorrupção seja conduzido por meio do Processo Administrativo de
Responsabilização. O PAR deve ser conduzido por uma comissão formada por
servidores públicos, e sua conclusão deve apresentar proposta de sanção para a
pessoa jurídica investigada.
Por fim, o acordo de leniência é o mecanismo criado para que as
organizações investigadas possam cooperar com o processo de apuração em
troca de redução das sanções previstas; tem como principal finalidade restituir e
reparar os danos causados pelos atos lesivos à Administração Pública.
Alguns elementos devem ser reavaliados para aprimorar a efetividade
da Lei, especialmente no acordo de leniência, ao restringir demais a abrangência,
com benefícios limitados. Um aspecto a considerar é a possibilidade de isenção
total da multa e a limitação de realização de acordo apenas com a primeira
pessoa jurídica que apresentou proposta de ajustamento.
Apesar da necessidade de alguns aprimoramentos em seu conteúdo,
a Lei Anticorrupção e seu Decreto regulamentador representam avanço
significativo no processo de implantação de uma cultura ética no relacionamento
entre as entidades públicas e privadas, fomentando ações de prevenção, detecção
e interrupção dos atos lesivos e reparação dos danos causados à sociedade.
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O ACORDO DE LENIÊNCIA NOS CASOS DE FRAUDE EM LICITAÇÕES
MEDIANTE AJUSTES ENTRE OS CONCORRENTES: UMA SOLUÇÃO PARA
O APARENTE CONFLITO ENTRE A LEI 12.529/11 E LEI 13.846/13
Alcides Wilhelm1
Brunno Vosgerau2
Gustavo Afonso Martins3
Mara Denise Poffo Wilhelm4
RESUMO
O artigo analisa os pontos de contato entre as regras da Lei de Defesa da
Concorrência e da Lei Anticorrupção no que tange Acordo de leniência, assim
como enfatiza quanto a importância deste instrumento jurídico para cessação de
ilícitos, bem como para a condenação dos infratores. O artigo perquire quanto
a forma de se interpretar o Acordo de Leniência, se é um ato discricionário, em
que dentro de um limite de atuação, o Poder Público pode decidir formalizá-lo
ou não, ou se, em alguma medida, se torna vinculado. De igual modo, se analisa
o objeto de cada lei em questão – defesa da concorrência e anticorrupção. Tal
abordagem permite indagar qual o diploma legal a ser utilizado para que não
implique em bis in idem caso ambos fossem aplicados concomitantemente.
Para tanto, a metodologia adota é dedutiva, com base em pesquisa bibliográfica.
PALAVRAS-CHAVE: Acordo de leniência; interpretação; sobreposição de leis.
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INTRODUÇÃO
Ao se analisar os pontos de contato entre as regras da Lei de Defesa da
Concorrência e da Lei Anticorrupção no que tange Acordo de leniência, como
ambas as leis tutelam a mesma conduta, porém, com objetivos distintos em
virtude de protegerem bens jurídicos diferentes, pode-se concluir que em uma
análise conjunta delas o que almejam é a não ocorrência do ato de fraudar a
licitação mediante ajuste entre os concorrentes, ou seja, coibir e sancionar um
ato de corrupção em licitações, assim, deve-se optar, no tocante ao Acordo de
Leniência ao regramento previsto em apenas uma das leis, no entanto, o relativo
a qual delas?
A indagação já revela que há uma preocupação com o bis in idem, caso
ambas as leis sejam aplicadas concomitantemente, o que violaria a proibição de
dupla imputação pelo mesmo fato. Assim, diante da indagação acima é que o
artigo se debruça, visa-se, apresentar critérios para a aplicação de qual diploma
legal ser aplicado. O que é possível antecipar é que apenas uma norma regulará
a formalização do acordo, porém, qual delas?
Nesse sentido, o artigo analisa – aponta -, critério para a formalização
do Acordo, sem que implique em bis in idem, o que é viável após a
compreensão de suas consequências que deve partir desta peculiaridade, fato
que justifica a formalização de apenas um Acordo de Leniência que ao mesmo
tempo deve atender a finalidade precípua da Lei de Defesa da Concorrência
(proteção da ordem econômica - mercado) e da Lei Anticorrupção (moralidade
administrativa) e também a finalidade decorrente da análise conjunta destas
leis: coibir e sancionar atos de corrupção em licitações, com a finalidade de se
evitar a insegurança jurídica sobre as consequências do acordo em casos como
o abordado neste trabalho.
1 O ACORDO DE LENIÊNCIA E O SEU REGRAMENTO NA LEI 12.529/11 E NA
LEI 12.846/13
O Acordo de Leniência é uma espécie do gênero colaboração premiada
(PETRELLUZI, RIZEK JUNIOR, 2014, p. 91), é um instrumento que “designa
um ajuste entre certo ente estatal e um infrator confesso, pelo qual o primeiro
recebe a colaboração probatória do segundo em troca da suavização da punição
ou mesmo da sua extinção” (MARRARA, 2015, p. 512).
Em virtude da evolução e complexidade que muitas infrações
apresentam atualmente, o Acordo de Leniência surge como uma forma apta
a instrumentalizar a produção de provas contra outros agentes que participam
de esquemas ilícitos, tendo como objetivos o combate da prática das condutas
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indesejadas com a sua cessação e punição dos demais envolvidos, concedendo
em contrapartida benefício para aquele que firmou o pacto.
Para que os benefícios sejam concedidos, a colaboração do infrator
deve resultar na identificação dos demais envolvidos na infração, quando
couber, e a obtenção célere de provas que comprovem o ilícito.
No entanto, este acordo não deve ser observado como um privilégio em
virtude do abrandamento da pena, mas sim, como um instrumento de caráter dúplice,
impondo ônus e exigindo-se o comprometimento do infrator, sendo em verdade,
um acordo de responsabilização, em que além de confessar a prática do ilícito o
sujeito também colabora com a investigação e com a melhoria de seus sistemas de
compliance, evitando que reincida na infração (SANTOS, 2018, p. 86-87).
A evolução das garantias dos acusados em geral somado a sofisticação
das infrações traz dificuldade ao Estado em produzir provas necessárias à
punição dos envolvidos. Nesse cenário, os processos instaurados podem conter
ou permitir a obtenção de poucos elementos de provas, circunstâncias que
inevitavelmente conduzem à absolvição dos acusados e, consequentemente, a
manutenção da impunidade.
Para se evitar esta situação, muitos Estados, dente eles o Brasil,
optaram em editar leis que regulamentassem e possibilitassem a negociação
com o infrator, objetivando a obtenção de mais e melhores provas para instruir
os processos acusatórios e consequentemente, conseguir a punição dos outros
infratores (MARRARA, 2015, p. 511).
Para Thiago Marrara (2015, p. 511) o objetivo desta negociação é
“obter suporte à execução bem sucedida de processos acusatórios e atingir um
grau satisfatório de repressão de práticas ilícitas altamente nocivas que sequer
se descobririam pelos meios persecutórios e fiscalizatórios clássicos”.
Segundo Kléber Bispo dos Santos (2018, p. 87), “é possível afirmar
genericamente que o acordo de leniência pressupõe uma relação de concordância
em que as partes interessadas compactuam uma avença em que se apresentam
dispostas à consecução de fins comuns e, ao mesmo tempo, protegendo os seus
próprios interesses”.
Ainda, o autor afirma que o fim comum entre o infrator e a administração
pública seria, celebrado o acordo, a “elucidação dos ilícitos buscando a detecção
da autoria e materialidade”, tendo como observância o interesse público,
consubstanciado na descoberta dos envolvidos nos ilícitos, possibilitando a sua
responsabilização, de modo que, o infrator colaborador busca obter “favores
legais consistentes na isenção ou redução das penalidades que seriam aplicadas
no processo administrativo e no processo judicial” (SANTOS, 2018, p. 88).
Frisa-se que o acordo de leniência possui a natureza de ato
administrativo bilateral e discricionário, de modo que não há ao infrator o
direito subjetivo de que seja aceito.
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Nesse sentido, Kleber Bispo dos Santos (2018, p. 88) defende que se trata
de um ato administrativo consensual, “visto que se trata de ato emanado por agente
público e que para ser produzido exigiu-se um consenso, um ajuste de resultados
entre o Poder Público, o particular interessado e [...] outros agentes competentes
pelas modalidades de responsabilização decorrente do mesmo ato ilícito”.
A sua formalização não torna disponível o interesse público,
pelo contrário:
a celebração do acordo de leniência se traduz na própria
realização do interesse público pelo Estado, vale dizer, traduzse em ato administrativo consensual, cuja concretização
é exigida pelo ordenamento como resultado de uma prévia
ponderação dos princípios incidentes no caso concreto, bem
como das circunstâncias fáticas (SANTOS, 2018, p. 99)

Isso porque, o Acordo de Leniência visa, a despeito de abrandar a
punição do infrator, o encerramento da prática ilícita e na responsabilização dos
demais participantes, consequência benéfica à sociedade.
Ademais, não se coadunará com o interesse público quando a
Administração Pública possuir “informações e provas da autoria e materialidade
da infração, não lhe faltando elementos e informações para sua atuação
sancionadora” (SANTOS, 2018, p. 100) e mesmo assim formalizar o acordo,
por ausência de justificativa para tanto.
No entanto, há quem defenda a vinculação do Poder Público e direito
subjetivo do infrator desde que respeitados os requisitos para a sua celebração,
a exemplo de ZOCKUN (2016) quando analisou a Lei Anticorrupção:
De toda sorte, atendidos estes requisitos, estarão reunidas
as condições necessárias à celebração do acordo de
leniência, viabilizando a concretização do interesse público
preconizado pela Lei Anticorrupção pela identificação do
ilícito e/ou seus agentes, interrupção da prática ilícita e
efetiva concretização de programa de integridade. Assim,
a Administração não goza de margem de liberdade para
celebrar ou não o acordo de leniência uma vez constatada
a ocorrência dos pressupostos necessários à sua formação.
Isso porque a ordem jurídica elegeu este ato negocial como
o meio mais adequado para tutela do interesse público.

Apesar da existência de divergência, acredita-se o mais adequado
interpretar que o Acordo de Leniência é um ato discricionário, em que dentro
de um limite de atuação, o Poder Público pode decidir formalizá-lo ou não.
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Este limite deve ser entendido como a existência de elementos
probatórios necessários para a punição de todos os infratores, como autoria
e materialidade. Com base neles, o Poder Público, ao realizar um juízo de
ponderação entre as provas que possui e as necessárias para uma persecução
sancionatória efetiva, decidirá se celebrará o acordo ou não.
Não seria útil ao Poder Público o pacto quando já houvesse provas
suficientes da autoria e materialidade do ato ilícito, esta circunstância demonstra
uma justificativa plausível para caracterizar o ato como discricionário e
não vinculado.
Quanto a estes instrumentos, é importante frisar que:
os acordos de leniência foram ganhando espaço de modo
lento e por aparições pontuais. Nasceram em 2000 no
campo do controle repressivo de infrações administrativas
contra a ordem econômica. Mais de uma década depois,
expandiram-se por força da Lei Anticorrupção, a qual criou
uma modalidade de leniência para infrações de corrupção
e outra, bastante questionável e obscura, para infrações
licitatórias da Lei 8.666/1993. MARRARA (2015, p. 525)

O Brasil, com a antiga Lei de Defesa da Concorrência (Lei 8.884/94)
após a edição da Medida Provisória 2.055-4, convertida na Lei 10.149/2000,
passou a contar com este instrumento jurídico no ordenamento jurídico
nacional, que posteriormente passou a fazer parte de outras leis, a exemplo
da Lei 12.846/13 (Lei Anticorrupção) e da própria nova Lei de Defesa da
Concorrência (Lei 12.529/11) que promoveu algumas alterações no instituto.
Deste modo, internamente, desde o ano 2000 o Acordo de Leniência
compõe o conjunto de instrumentos de investigação de atos ilícitos, em especial
de corrupção.
Considerando a importância deste instrumento jurídico para cessação
de ilícitos, bem como para a condenação dos infratores, é preciso frisar que o
regramento do Acordo de Leniência pode variar de lei para lei, a exemplo do
que ocorre ao compararmos as regras da Lei de Defesa da Concorrência e da
Lei Anticorrupção.
Nesse sentido, pode-se cingir a análise entre os pontos semelhantes
entre os regramentos analisados e os divergentes.
Sintetiza-se os pontos semelhantes do regramento do Acordo de
Leniência previsto na Lei 12.529/11 e na Lei 12.846/13 da seguinte forma:
(i)

a empresa deve ser a primeira a se manifestar e
qualificar para o acordo;
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(ii)
(iii)

(iv)

(v)
(vi)
(vii)

a cessação da conduta ilícita – a empresa deve
cessar completamente seu envolvimento na infração
noticiada a partir da data de propositura do acordo;
a admissão de culpa - a empresa deve admitir sua
participação no ilícito e cooperar com as investigações
e o processo administrativo (caso seja rejeitada a
proposta do acordo, não importará no reconhecimento
do ato ilícito praticado)
colaboração nas investigações - o acordo deve
estipular as condições necessárias para assegurar
a efetividade da colaboração e o resultado útil do
processo;
expansão dos efeitos do acordo - os efeitos do
acordo estendem-se às empresas do mesmo grupo
econômico, de fato ou de direito;
sigilo das propostas - as propostas de acordo não se
tornam públicas, salvo no interesse das investigações
e do processo administrativo;
período de “quarentena” - o descumprimento do
acordo impede o beneficiário de celebrar novo acordo
de leniência pelo prazo de três anos, contado da data
de seu julgamento.

Os pontos em que os regramentos divergem são:
(i)

(ii)

(iii)
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acordo formalizado no âmbito do CADE – caso
firmado de forma conjunta, os benefícios são
extensíveis aos dirigentes, administradores e
empregados das empresas envolvidas, tal disposição
não está prevista na Lei 12.846/13;
rejeição da proposta de acordo – rejeitada a proposta
do acordo pelo CADE não haverá a confissão quanto
aos fatos e em reconhecimento da ilicitude da conduta,
o mesmo não se diz no tocante à Lei 12.846/13, em
que não há ressalva quanto a existência de confissão
sobre os fatos, embora não se reconheça a ilicitude da
conduta, fato que pode restringir a defesa em eventual
processo judicial;
possibilidade de oferecimento de denúncia criminal
– a Lei 12.846/13 não obsta a possibilidade de que
seja oferecida denúncia criminal contra os infratores
e beneficiários do acordo de leniência, ao contrário,
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(iv)

a Lei 12.529/11 expressamente prevê a impossibilidade
de denúncia criminal contra os infratores celebrantes
do acordo, de modo que o prazo prescricional ficará
suspenso, cumprido o acordado, extinguir-se-á a
punibilidade;
responsabilização da pessoa jurídica no âmbito
administrativo e judicial – a Lei 12.846/13 possibilita
a responsabilização da pessoa jurídica tanto
administrativamente como judicialmente, além do
dever de reparar o dano, o mesmo não decorre da
Lei 12.529/11 em que haverá a responsabilização
administrativa. Importante ressalvar que, na Lei
12.846/13, as penalidades administrativas de multa,
impedimento à obtenção de benefícios financeiros
de entes públicos e de publicação extraordinária
da condenação objetos do acordo de leniência, não
afastam a possibilidade de judicialmente a pessoa
jurídica ser penalizada com o perdimento de bens e
direitos, suspensão ou interdição de suas atividades e
de sua dissolução compulsória.

O regramento do Acordo de Leniência previsto na Lei 12.846/13
mitiga os poderes punitivos da Administração Pública, uma vez que para
algumas medidas pressupõe a instauração de um processo judicial, sob as quais
o acordo não teria abrangência (MARRARA, 2015, p. 521).
Outro ponto que merece destaque é que na Lei de Defesa da
Concorrência há um certo incentivo para que haja leniência prévia, uma vez que
os benefícios são maiores, a exemplo da isenção da multa. Por outro lado, a Lei
Anticorrupção não dispõe de qualquer benefício se compararmos à leniência
prévia e à concomitante ao processo administrativo (MARRARA, 2015, p. 522).
Tendo em considerações as distinções e semelhanças entre o regramento
do acordo de leniência previsto na Lei 12.529/11 e na Lei 12.846/13, analisarse-á a seguir a possibilidade da incidência de ambas as leis para regulamentar
este pacto na ocorrência de uma conduta tutelada por ambas as leis.
2 A CONDUTA DE FRAUDAR LICITAÇÃO MEDIANTE AJUSTE ENTRE OS
CONCORRENTES E A TIPIFICAÇÃO NA LEI 12.529/11 E NA LEI 12.846/13
Traçados os parâmetros de semelhança e distinção entre o regramento
o Acordo de Leniência contido na Lei de Defesa da Concorrência e na Lei
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Anticorrupção, será abordada a hipótese de que a prática de conduta ilícita
poderá contar com a incidência de ambas as leis, gerando insegurança jurídica
quanto à formalização do acordo. Trata-se da conduta de fraudar a licitação
mediante ajustes entre os concorrentes.
Verificamos na Lei 12.529/11 a tipificação da conduta da fraude em
licitação mediante ajustes entre os concorrentes como ilícito, vejamos:
Art. 36. Constituem infração da ordem econômica,
independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma
manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir
os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:
§ 3 As seguintes condutas, além de outras, na medida em
que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e
seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica:
I - acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente,
sob qualquer forma:

d) preços, condições, vantagens ou abstenção em
licitação pública;
A conduta sob análise também está tipificada na Lei 12.846/13:

Art. 5º. Constituem atos lesivos à administração pública,
nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos
aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no
parágrafo único do art. 1º, que atentem contra o patrimônio
público nacional ou estrangeiro, contra princípios da
administração pública ou contra os compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:
IV - no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou
qualquer outro expediente, o caráter competitivo de
procedimento licitatório público.

Trata-se de uma hipótese de ilícito administrativo relativo à pessoa
jurídica, admitindo-se a incidência das sanções legais com retribuição pela
conduta indesejada pelo ordenamento jurídico.
Desta forma, observa-se que a conduta tipificada na Lei de Defesa
da Concorrência e na Lei Anticorrupção são dirigidas ao mesmo sujeito, além
de que suas sanções administrativas são praticamente idênticas, fato que
poderia remeter a existência de incompatibilidade simultânea de seus efeitos,
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conduzindo a existência de um conflito aparente de normas, especialmente
quanto ao regramento para a formalização do Acordo de Leniência.
O problema ora enfrentado é consequência de uma fragmentação e
dispersão normativa que marca a disciplina do acordo (MARRARA, 2015, p.
525), fato que talvez pudesse ser evitado se houvesse uma lei geral que regesse
o procedimento de todo e qualquer Acordo de Leniência a ser celebrado no país.
A existência de várias leis que regulamentam de forma distinta a
leniência traz enorme insegurança aos envolvidos, no entanto, MARRARA
(2015, p. 525) considera que:
De todas as suas modalidades existentes, a previsto (sic) na
Lei de Defesa da Concorrência se mostra a mais completa,
previsível e segura. Já as duas versões trazidas pela Lei
Anticorrupção se caracterizam por inúmeras lacunas e
enigmas, sobretudo no tocante aos benefícios a que o
infrator terá direito por cooperar de modo pleno e efetivo
com o Estado ao longo do processo administrativo. Dentre
essas duas modalidades, é inegável que a mais problemática
reside no art. 17 da Lei Anticorrupção, que constrói uma
leniência licitatória restrita a pessoas jurídicas e que
dificilmente se acopla à lógica da Lei de Licitações.

Não obstante a isso, considerando que a conduta de fraudar a licitação
mediante ajuste entre os concorrentes está prevista tanto na Lei 12.529/11 como
na Lei 12.846/13, surge o problema sobre qual o regramento deve ser aplicado
para a formalização do Acordo de Leniência.
Uma análise superficial sobre a tipificação da conduta de fraudar a
licitação mediante ajuste entre concorrentes poderia gerar uma conclusão de
que há uma sobreposição de uma lei sobre a outra, no entanto, sob a perspectiva
da finalidade de cada instrumento legal e do bem jurídico tutelado, a
conclusão é diversa.
Nesse sentido, para solucionar o problema, socorrer-se à interpretação
teleológica das normas, que pode ser resumida na seguinte lição:
A interpretação teleológica-axiológica ativa a participação
do intérprete na configuração do sentido. Seu movimento
interpretativo, inversamente da interpretação sistemática
que também postula uma cabal e coerente unidade do
sistema, parte das consequências avaliadas das normas e
retorna para o interior do sistema. É como se o intérprete
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tentasse fazer com que o legislador fosse capaz de mover
suas próprias previsões, pois, as decisões dos conflitos
parecem basear-se nas previsões de suas próprias
consequências. Assim, entende-se que, não importa a
norma, ela há de ter, para o hermeneuta, sempre um
objetivo que tem para controlar até as consequências da
previsão legal (a lei sempre visa os fins sociais do direito
às exigências do bem comum, ainda que, de fato, possa
parecer que elas não estejam sendo atendidas) (FERRAZ
JR. 2008, p. 266 – 267).

Analisando o bem jurídico tutelado por cada norma, verifica-se que
a Lei 12.529/11 busca proteger a ordem econômica, enquanto a Lei 12.846/13
busca proteger à Administração Pública, nacional ou estrangeira, ou seja, a
moralidade administrativa.
Sob a perspectiva da finalidade do bem jurídico a ser tutelado, entre
a Lei de Defesa da Concorrência e a Lei Anticorrupção não se evidencia a
existência de sobreposição de uma sobre a outra, ainda que ambas possam
tutelar o mesmo fato, uma vez que objetivam proteger distintos interesses.
Ambas as leis estão justificadas a coexistirem no ordenamento
jurídico, pois cada uma possui um objetivo específico, demonstrando a sua
especialidade quanto a esta perspectiva.
No entanto, o problema que se apresenta em virtude da possibilidade
da coexistência harmônica destes instrumentos no ordenamento jurídico é
com relação a dificuldade em definir qual o regramento seria aplicável para
a formalização do Acordo de Leniência nos casos de fraude em licitações
mediante ajuste entre os concorrentes.
Se não há conflito na existência da Lei 12.529/11 e da Lei 12.846/13,
uma vez que podem harmonicamente coexistir no ordenamento jurídico,
como as suas disposições devem ser aplicadas para a formalização do
Acordo de Leniência em caso de fraude em licitações mediante ajustes entre
os concorrentes?
Para responder à questão, as normas sob análise não podem ser
entendidas de forma a produzirem decisões diferentes sobre o mesmo objeto,
assim cada uma delas deve ser compreendida de modo a corresponder ao
objetivo do conjunto (MAXIMILIANO, 2002).
Considerando a existência de um microssistema de combate à
corrupção, ou de promoção de integridade pública, que nele estão inseridas
a Lei Anticorrupção, a Lei de Defesa da Concorrência, a Lei do Impeachment, a
Lei da Ação Popular, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei de Licitações
606

DISCIPLINA MINISTRADA PELO PROF. DR. SERGIO MORO NO PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA - UNICURITIBA

e Contratos Administrativos, dentre outras (ARAS, 2014), deve-se buscar uma
interpretação sistêmica e integrada das normas.
Deste modo, “por meio deste microssistema, almeja-se a reunião
ordenada das normas e princípios que possuem o propósito de promover
a integridade pública, permitindo uma intepretação coerente e racional do
sistema” (ARAS, 2014).
Pois bem, como ambas as leis tutelam a mesma conduta, porém, com
objetivos distintos em virtude de protegerem bens jurídicos diferentes, pode-se
concluir que em uma análise conjunta delas o que almejam é a não ocorrência
do ato de fraudar a licitação mediante ajuste entre os concorrentes, ou seja,
coibir e sancionar um ato de corrupção em licitações, assim, deve-se optar, no
tocante ao Acordo de Leniência ao regramento previsto em apenas uma das leis,
no entanto, o relativo a qual delas?
3 A PROPOSTA DE SOLUÇÃO AO PROBLEMA
Conforme apresentado no tópico anterior, deve-se eleger o regramento
de uma das leis para regulamentar a formalização do Acordo de Leniência, de
modo que no momento, pretende-se apresentar uma proposta para a solução
da questão.
Nos termos abordados linhas atrás, considerando que a Lei
Anticorrupção e a Lei de Defesa da Concorrência são aptas a tutelar o mesmo
fato que, no entanto, pode repercutir na esfera da moralidade administrativa e
da ordem econômica para os fins da formalização do Acordo de Leniência e
que, quando analisadas conjuntamente objetivam coibir e punir a pratica do
ato de fraudar licitações mediante ajustes entre os concorrentes, conclui-se que
apenas uma norma regulará a formalização do acordo, porém, qual delas?
Preliminarmente, para encontrar a resposta é necessário considerar
que a conduta de fraudar a licitação mediante ajuste entre os concorrentes não
pode sofrer a incidência das sanções administrativas aplicadas pela autoridade
de mesma esfera de competência estatal com base em ambas as leis, uma vez
que configuraria bis in idem.
Seguindo este raciocínio, também não há a possibilidade da
formalização de um Acordo de Leniência com base em cada uma das leis, pois
o infrator estaria sujeito a se responsabilizar pela prática de atos ilícitos de
forma dúplice, havendo um bis in idem, considerado, no caso, a existência de
duas ou mais consequências sobrepostas ao mesmo fato e na mesma esfera de
responsabilidade.
Em outras palavras, para o ilícito de fraudar a licitação mediante
ajuste entre os concorrentes não é possível a formalização de um Acordo
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de Leniência com base na Lei Anticorrupção e outro com base na Lei de Defesa
da Concorrência, uma vez que a conduta objeto de ambas é incindível no sentido
de parte dela ofender a moralidade administrativa e parte dela ofender a ordem
econômica. Em verdade, o ato ofende ao mesmo tempo bens jurídicos distintos.
Desta forma, toda a compreensão de suas consequências deve partir
desta peculiaridade, fato que justifica a formalização de apenas um Acordo de
Leniência que ao mesmo tempo deve atender a finalidade precípua da Lei de
Defesa da Concorrência (proteção da ordem econômica) e da Lei Anticorrupção
(moralidade administrativa) e também a finalidade decorrente da análise
conjunta destas leis: coibir e sancionar atos de corrupção em licitações, com a
finalidade de se evitar a insegurança jurídica sobre as consequências do acordo
em casos como o abordado neste momento.
Exemplo da confusão relativa aos acordos de leniência é o analisado
por MARRARA (2015, p. 524 - 525) que ao discorrer sobre os ilícitos em
licitações que podem ser objetos da pactuação, sustenta que seria mais
producente a extensão dos benefícios em um único pacto, uma vez que:
poucas reflexões bastam para evidenciar que a criação de
uma leniência licitatória na Lei Anticorrupção (fora da
própria Lei de Licitações) e com base em um dispositivo
legal cuja redação se revela confusa, questionável e
incompleta parece ter levado a mais problemas do
que soluções.

O autor se refere ao art. 17 da Lei Anticorrupção que não abrange no
Acordo de Leniência benefícios às pessoas físicas responsáveis pelos crimes
previstos no art. 86 a 88 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei
8.666/93), de modo que, por questões lógicas, as pessoas jurídicas não podem
ser sancionadas por tais infrações, uma vez que as penalidades são incompatíveis
com a natureza do ente fictício, tornando letra morta a possibilidade de leniência
quanto aos crimes dos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93.
Com a circunstância analisada pelo autor, inevitável não questionar:
Que infrator desejará celebrar uma leniência cujo regime
jurídico não tem qualquer sustentação firme na lei, cujos
benefícios se mostram duvidosos e que não se estende a
pessoas físicas? E mais: um acordo que não gera benefícios
civis e nem vantagens em processos administrativos
conduzidos com supedâneo na Lei de Anticorrupção e na
Lei de Defesa da Concorrência. Muitas são as dúvidas e
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as indagações que precisarão ser respondidas para que
o mecanismo de consensualização constante do art. 17
efetivamente saia do papel. (MARRARA, 2015, p. 525)

Em virtude dos inúmeros problemas que podem ser verificados quanto
aos Acordos de Leniência, conforme demonstrado com o exemplo do art. 17
da Lei 12.846/13 e a impossibilidade de extensão dos benefícios aos crimes
dos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93 às pessoas físicas, e sua incompatibilidade
com as pessoas jurídicas, é preciso que haja uma interpretação que unifique a
utilização das leis que tratam do mesmo tema e que podem ser incluídas em um
mesmo microssistema.
Este é o desafio, esclarecer a relação entre os processos administrativos
punitivos e seus instrumentos para que possa se trazer maior segurança ao
infrator que possui a intenção de celebrar um Acordo de Leniência, conforme
explica MARRARA (2015, p. 525):
Em uma perspectiva macroscópica e de longo prazo, um
dos debates mais estratégicos consistirá em esclarecer
a inter-relação dos processos administrativos punitivos
e, por conseguinte, os impactos interadministrativos
dos programas de leniência. Isso, porque a falta de uma
vinculação das esferas de punição administrativa torna
a celebração de uma leniência, por força da confissão
obrigatória, altamente arriscada para o infrator colaborador.
Enquanto não resolvido esse problema, os graus de
atratividade do acordo permanecerão aquém do desejável e
a grande modificação de concepção de gestão do processo
administrativo certamente perderá seus efeitos reais.

Deste modo, no caso sob estudo, é preciso definir, em nome da
segurança jurídica, o regramento a ser aplicado para a celebração dos Acordos
de Leniência quando a conduta está tipificada em duas leis distintas que possuem
regulamentação diferenciada para estes pactos, como ocorre com a conduta de
fraudar licitações mediante ajuste entre os concorrentes.
Assim, para a correta definição de qual o regramento aplicável a
celebração do Acordo de Leniência é preciso considerar algumas circunstâncias
fáticas, como a existência de investigação, e qual a autoridade administrativa
que investiga.
Propõe-se uma solução do problema tendo como parâmetro a
autoridade administrativa competente para aplicar a sanção e que tenha iniciado
o procedimento de investigação do ilícito.
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Nesse sentido, em se tratando de infrações da ordem econômica, em
regra, caberá ao CADE investigar a ocorrência dos atos ilícitos, no caso de ato
lesivo à Administração Pública, nacional ou estrangeira, o órgão competente
pela investigação será a CGU.
Assim, caso o infrator possua o conhecimento de que está sendo
investigado, decidindo optar pela celebração do Acordo de Leniência, deverá
iniciar as tratativas com o órgão responsável pela investigação, de modo que, o
regramento a ser utilizado para a formalização será aquele que expressamente
definir a autoridade administrativa competente para aplicar as sanções.
Havendo investigação pelo CADE sobre a qual o infrator tenha
conhecimento, se optar celebrar o Acordo de Leniência, deverá fazer segundo
as normas regentes da Lei 12.529/11, de igual modo vale para a existência
de investigação pela CGU, devendo o acordo ser formalizado com base nas
normas da Lei 12.846/13.
Não havendo investigação em curso e o infrator decidir pela celebração
do acordo, entende-se que caberá a ele escolher a autoridade administrativa a
que buscará a sua formalização e, consequentemente, o regramento aplicável.
Esta interpretação decorre de uma vertente do princípio do “first to
come, first serve”, no qual originariamente a autoridade administrativa somente
aceitará celebrar o acordo em caso de o infrator ser o primeiro a se qualificar,
impedindo a existência de múltiplas leniências.
Nessa senda, se o infrator foi o primeiro a demonstrar interesse no
Acordo de Leniência, entende-se que no caso como o analisado poderá optar pela
autoridade administrativa competente para a celebração, e, consequentemente,
pelo regramento a norteá-lo.
Quando houver investigação em curso por ambas as autoridades
administrativas, invocando uma interpretação do princípio do “first come, first
serve”, deve-se considerar competente para a celebração do acordo aquela que
instaurou o procedimento investigatório primeiro.
Para que as soluções propostas se tornem possíveis na realidade, os
órgãos de controle devem permanentemente trocar informações, inclusive para
que a atuação seja efetiva e sem violação a garantias como a impossibilidade de
dupla punição pelo mesmo fato na mesma esfera de responsabilidade.
Inobstante as possibilidades lançadas linhas atrás, é importante registrar
que somente serão possíveis no caso de o Poder Público não possuir informações
e provas suficientes de autoria e materialidade do ilícito, pois caso contrário, não
há que se cogitar na celebração do Acordo de Leniência, pois não há justo motivo
para sua concretização, mesmo que o infrator demonstre interesse.
Assim, em virtude da impossibilidade de sobreposição de sanções
decorrentes da mesma esfera de responsabilidade, em observância ao princípio
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do non bis in idem, formalizado o Acordo de Leniência, as sanções previstas
em ambas as leis devem ser por ele absorvidas, ou seja, o pacto engloba as
consequências decorrentes da Lei 12.529/11 e da Lei 12/846/13, de modo
que impedirá o infrator de ser penalizado administrativamente pelo mesmo
fato decorrente da lei que não fora aplicada, ressalvando-se a possibilidade de
responsabilização judicial decorrente da Lei Anticorrupção, uma vez que os
efeitos da celebração do instrumento não abrangem às sanções judiciais.
No entanto, segundo MARRARA (2015, p. 522) quanto a este ponto,
a Lei Anticorrupção conteria um “vício lógico grave”, pois “de que adianta
conceder esse benefício ao infrator colaborador, se a leniência não impede
que o juiz determine a sua extinção como pessoa jurídica?”, para superar este
problema, o autor propõe que a lei seja reinterpretada, pois “embora o art. 16
não o diga, a leniência impõe uma imunidade também contra a medida prevista
no art. 19, inciso III. Se não for assim, de nada adiantará o benefício quanto
ao inciso IV”.
Tal reinterpretação possui como fundamento, além de uma premissa
lógica, de que o Acordo de Leniência deve ser o instrumento de colaboração
entre as partes, em que deve gerar atenuação de consequências ao infrator
de forma ampla, em virtude do auxílio prestado ao Poder Público para que
outros infratores sejam punidos e que o ilícito seja definitivamente encerrado,
também decorre de uma observância à razoabilidade e proporcionalidade, não
se mostrando possível aplicar a pena de morte para a pessoa jurídica que se
comprometeu a cessar a conduta ilícita e ainda, auxiliar o Poder Público.
Portanto, independentemente do regramento aplicável para a
formalização do Acordo de Leniência, os seus termos devem ser estendidos
de modo a impossibilitar a punição do colaborador com as sanções da lei não
aplicada, inclusive, em se tratando da Lei Anticorrupção, impedindo a punição
judicial, sob pena de o Estado agir de forma desarrazoada e desproporcional
com aquele que confessou, cessou a prática do ilícito e ainda auxiliou na
identificação de outros envolvidos, fornecendo elementos de materialidade,
permitindo ao Estado buscar a punição dos responsáveis.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo intensifica o debate quanto ao Acordo de Leniência presente
tanto na Lei de Defesa da Concorrência como na Lei Anticorrupção, vez que ao
se tratar de casos em que envolva fraude em licitações mediante ajustes entre
concorrentes, ambos diplomas são aplicáveis.
Contudo, a inquietação tangencia pela indagação: qual delas aplicar?
Como evitar o bis in idem? Como mencionado, considerando que ambas
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as leis tutelam a mesma conduta, porém, com objetivos distintos em virtude
de protegerem bens jurídicos diferentes, pode-se concluir que em uma análise
conjunta delas o que almejam é a não ocorrência do ato de fraudar a licitação
mediante ajuste entre os concorrentes, ou seja, coibir e sancionar um ato de
corrupção em licitações.
Mesmo que o combate a atos de corrupção – e demais ilícitos – sempre
seja louvável, não se pode perder de vista as garantias e direitos outorgados
àqueles que estão sendo investigados e/ou processados.
Nesse sentido, para que as soluções propostas se tornem possíveis na
realidade, os órgãos de controle devem permanentemente trocar informações,
o que exige, portanto, eficiência da administração pública no que tange a
comunicação, inclusive para que a atuação seja efetiva e sem violação a
garantias como a impossibilidade de dupla punição pelo mesmo fato na mesma
esfera de responsabilidade.
Tal ideal de eficiência da administração pública – art. 37, CF/88 -,
não pode ser negligenciada pelo Direito, razão pela qual, a comunicação e troca
de informações entre os órgãos de controle devem ser contínuos, tempestivos
e efetivos.
Assim, em virtude da impossibilidade de sobreposição de sanções
decorrentes da mesma esfera de responsabilidade, em observância ao princípio
do non bis in idem, formalizado o Acordo de Leniência, as sanções previstas
em ambas as leis devem ser por ele absorvidas, ou seja, o pacto engloba as
consequências decorrentes da Lei 12.529/11 e da Lei 12.846/13, de modo
que impedirá o infrator de ser penalizado administrativamente pelo mesmo
fato decorrente da lei que não fora aplicada, ressalvando-se a possibilidade de
responsabilização judicial decorrente da Lei Anticorrupção, uma vez que os
efeitos da celebração do instrumento não abrangem às sanções judiciais.
Portanto, independentemente do regramento aplicável para a
formalização do Acordo de Leniência, os seus termos devem ser estendidos
de modo a impossibilitar a punição do colaborador com as sanções da lei não
aplicada, inclusive, em se tratando da Lei Anticorrupção, impedindo a punição
judicial, sob pena de o Estado agir de forma desarrazoada e desproporcional
com aquele que confessou, cessou a prática do ilícito e ainda auxiliou na
identificação de outros envolvidos, fornecendo elementos de materialidade,
permitindo ao Estado buscar a punição dos responsáveis.
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CÓDIGO DE HAMURABI1

O código de Hamurabi é caracterizado por ser um agrupamento de leis
escritas. Esse tipo de código é um modelo bem conservado dos textos originados
da antiga Mesopotâmia. Há indícios de que esse código foi escrito no ano de
1772 a.C., pelo rei Hamurábi.
O código foi descoberto no ano de 1901 por uma expedição francesa, na
cidade de Susa (antiga cidade do Oriente Próximo), sudoeste do Irã, na antiga
Mesopotâmia. Trata-se de uma escultura monolítica – estrutura geológica.
As medidas da peça são: 2,25 m de altura, 1,50 m de circunferência na parte
superior e 1,90 m na base.
Fonte: Código de Hamurabi. Guia Estudo. Disponível em: https://www.guiaestudo.com.br/
codigo-de-hamurabi. Acesso em: 30 jul. 2021.
1
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A escultura foi talhada em rocha de diorito e possui 46 colunas
com escrita cuneiforme acádica, contendo 282 leis em 3.600 linhas. Apesar de
estar numerado até a 282ª lei, o 13º artigo foi eliminado por conta das crendices
daquela época.
Os artigos do código especificavam os casos que funcionavam como
exemplo e determinavam como as penas deveriam ser aplicadas, sempre da
mesma forma. O código adotou o preceito de Talião, que é um sinônimo de
retaliação, com intuito de reduzir as penalidades. Dessa forma, a pena não seria
uma vingança demasiada e sim algo proporcionalmente de acordo com a afronta
praticada pelo transgressor.
Naquela época, a sociedade se dividia em três categorias, para que
funcionasse o cumprimento do código. Eram elas:
Awilum – homens livres e donos de terras, que não dependiam do palácio e do templo.
Muskênum – classe intermediária e funcionários públicos que tinham algumas
regalias na utilização de terras.
Wardum – escravos que podiam ser comprados e vendidos até que tivessem
condições para comprar a liberdade.
Os pontos de atenção mais importantes do código de Hamurabi são:
Ajuda a fugitivos
Escravos
Estupro
Falso testemunho
Família
Lei de Talião – olho por olho, dente por dente
Não cumprimento de contrato
Receptação
Roubo
O código tinha o objetivo de igualar juridicamente o reino, além de
assegurar a cultura comum. Na conclusão do código, o rei Hamurábi garantiu
que planejou esse conjunto de leis “para que o forte não prejudique o mais
fraco, afim de proteger as viúvas e os órfãos” e “para resolver todas as disputas
e sanar quaisquer ofensas”.
Quando ocorreram vários ataques à Babilônia, por volta do ano de 1200
a.C., deslocaram o código para Susa – atual Irã. E foi nessa cidade, em dezembro
de 1901, que ele foi descoberto por meio da expedição comandada pelo arqueólogo,
engenheiro e geólogo francês Jean-Jacques de Morgan (1857 – 1924).
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O padre francês Jean-Vincent Scheil (1858 – 1940) traduziu o código,
que atualmente pode ser apreciado na sala 03 do Departamento de Antiguidades
Orientais do Museu do Louvre – maior museu de arte do mundo e monumento
histórico, localizado na cidade de Paris, na França.
Antes de existir o código de Hamurabi outros códigos já existiam
na civilização mesopotâmica como, por exemplo, o código de UR-Nammu.
Esse código destacava que no lugar de aplicar a lei de Talião, houvesse a
compensação pecuniária para os crimes praticados.
Antes o código ficava no templo de Sippar – uma das cidades mais
antigas da Mesopotâmia, mas foram compartilhadas muitas cópias pelo reino
do rei Hamurábi. Uma reprodução da imagem do rei está exposta em um topo
de monolito – escultura feita a partir de um bloco de rocha, na frente do deus
sumeriano Shamash.
O código de Hamurabi retrata os temas cotidianos e envolvem temas de
ordem administrativa, civil e penal como o direito da mulher em escolher outro
marido caso o seu se tornasse prisioneiro de guerra e não pudesse assumir o
sustento da casa ou a obrigatoriedade do homem de promover o sustento dos
filhos, mesmo estando separado da mãe deles.
O código de Hamurabi não possui as mesmas particularidades que as
leis contemporâneas. A constituição atual só surgiu quando o Código Civil
Napoleônico foi criado. Para os estudiosos, haviam muitas falhas no código e por
isso foram feitas algumas adequações na estrutura das leis, ao longo do tempo.
Lei do Talião
A expectativa da lei de Talião é que alguém que tenha atingido um outro
indivíduo deve ser punido de igual forma. Assim como aquele que infligir essa
regra é quem deverá tornar-se a parte prejudicada.
Em uma perspectiva mais amena, isso quer dizer que a vítima deve
ganhar um montante considerável do golpe sofrido de forma equilibrada. O
intuito principal era limitar a recompensa, de acordo com o valor perdido.
As leis antigas que reivindicavam punições parecidas como as infrações
realizadas são classificadas constantemente como cruéis, insensíveis e
extremamente punitivas. Apesar disso, muitas sociedades se utilizam dessa
prática com interesse apenas de controlar e não fomentar uma vingança desigual.
A expressão “Olho por olho, dente por dente” é a origem da lei de Talião
ou lei de retaliação, fundada na Mesopotâmia. Em síntese, a lei solicita que haja
uma punição equivalente ao dano provocado.
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REI HAMURÁBI

Rei Hamurábi – primeiro rei do Império Paleobabilônico
(Foto: Wikimedia Commons)

O rei Hamurábi nasceu por volta do ano de 1810 a.C. e morreu no ano
de 1750 a. C. e foi o sexto na ordem da dinastia de reis Babilônicos. O rei
Hamurábi é lembrado por causa da interpretação que fazia em relação à justiça,
com intuito de estabelecer a ordem entre o povo. Seu reinado durou cerca de
40 anos ou mais.
Hamurábi ou “Khammu-rabi” em babilônico, procurou constituir o ritual
de devoção para um deus somente, com a ideia de reunir as diversas religiões de
seus súditos. A ideia não funcionou totalmente, mas ele conseguiu determinar
que todos deveriam adorar o deus “Shamash” ou “Samas” – deus Sol. Foi ele
quem uniu semitas e sumérios e assim fundou o império babilônico.
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NOTA DOS ORGANIZADORES
Caros leitores, estudiosos do direito, cientistas e pesquisadores. Escolheu-se
como tema para a capa do Livro “Direito Penal Moderno” – Disciplina Ministrada
pelo Prof. Dr. Sérgio Moro, gravuras que ilustram o Código de Hamurabi para
trazer à reflexão a evolução e expansão dessa ciência que a cada dia nos instiga
e nos apaixona ainda mais.Como mestrandas no Programa de Mestrado e
Doutorado do Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA, gostaríamos de
expressar nossa gratidão aos nossos Mestres e colegas! Para nós, fazer parte do
corpo discente do programa foi uma experiência fantástica! Conhecemos pessoas
incríveis, verdadeiros mestres, magos e sábios que nos influenciaram para a vida
toda. Em nome da Professora Viviane Séllos Knoerr e do Professor Sérgio Moro
desejamos uma boa leitura a todos.
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