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Apresentação
A presente publicação, formando o décimo nono volume da “Coleção
Jornada de Estudos Esmaf”, reúne os artigos elaborados em torno da temática desenvolvida ao longo da “I Jornada de Direito Penal da Escola de
Magistratura Federal da 1ª Região”, realizada na cidade de Manaus-AM,
no período de 27 a 29 de junho de 2012, onde foram proferidas conferências pelos professores Durval Carneiro Neto – “Descaminho: perdimento
de mercadoria e ausência de justa causa para a ação penal”; Bruno Freire
de Carvalho Calabrich – “Garantismo penal e sua aplicação no Brasil hoje”;
Nasser Abrahim Nasser Netto – “A não recepção da agravante da reincidência pela Carta de 88: um novo e revolucionário Direito Penal”; Daniel
Nunes – “Lavagem de bens e capitais mediante o uso ilícito de sociedades
offshore”; pelos professores doutores Edmundo Oliveira – “Prevenção do
crime e as metas da ONU para o desenvolvimento do milênio”; Diogo Rudge
Malan – “Pedofilia na internet”; José Paulo Baltazar Júnior – “A questão da
tipificação do crime organizado” e pela professora doutora Ana Luiza Almeida Ferro – “Crime organizado e organizações criminosas”.
Para muito além de simples requisito para certificação de aproveitamento dos magistrados participantes, representa o reclamo à apresentação
de tais trabalhos, ao final das jornadas de estudos a que se referem, um convite à produção intelectual por parte dos magistrados, seus destinatários,
com os olhos voltados à importância da doutrina que venham a realizar,
inclusive como fonte de consulta e instrumento de auxílio na resolução de
questões que se apresentam no dia a dia do labor institucional.
Àqueles que, atendendo a esse convite, enviaram os artigos e permitiram sua publicação, nosso muito obrigado.
E a todos, uma boa leitura.

Desembargador Federal José Amilcar Machado
Diretor da ESMAF

O crime de enriquecimento ilícito no
anteprojeto do novo Código Penal
Adrian Soares Amorim de Freitas1

Objetiva-se com o presente trabalho examinar a proposta de instituição de um novo Código Penal, especificamente no que diz respeito ao crime
de enriquecimento ilícito.
Nesse sentido, o Senado Federal, por meio do Requerimento
756/2011, ao qual se associou o Requerimento 1.034/2011, instituiu comissão de juristas com a missão de elaborar anteprojeto de um novo Código Penal, em função de um descompasso entre o diploma vigente frente à
Constituição da República de 1988.
Entre outros aspectos, foi proposta a criação de um tipo penal intitulado como enriquecimento ilícito, localizado no Capítulo II do Título X, que
trata dos crimes contra a Administração Pública e que será alvo de exame
neste estudo2.
A justificativa para a criação do novo tipo penal decorreria de tratados
internacionais firmados pelo Brasil. Além disso, sustentou-se, na exposição de motivos, que “o amealhamento de patrimônio incompatível com as
rendas lícitas obtidas por servidor público, é indício de que houve a prática
de antecedente crime contra a administração pública”, em decorrência de
prováveis práticas antecedentes de corrupção ou peculato.

1
2

Juiz federal substituto.

O novo tipo penal encontra-se assim previsto: “Art. 277. Adquirir, vender, emprestar, alugar, receber, ceder, utilizar ou usufruir de maneira não eventual de bens ou valores móveis ou imóveis, cujo
valor seja incompatível com os rendimentos auferidos pelo funcionário público em razão de seu
cargo ou por outro meio lícito. Pena – prisão, de um a cinco anos, além da perda dos bens, se o fato
não constituir elemento de outro crime mais grave. Parágrafo único. As penas serão aumentadas
de metade a dois terços se a propriedade ou a posse dos bens e valores for atribuída fraudulentamente a terceiras pessoas”.
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A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, incorporada à
legislação pátria pelo Decreto 5.687/2006, por sua vez, fixa a possibilidade
de criação do tipo ora focalizado3, conforme redação conferida ao seu art. 20:

Com sujeição a sua constituição e aos princípios fundamentais de seu
ordenamento jurídico, cada Estado Parte considerará a possibilidade
de adotar as medidas legislativas e de outras índoles que sejam necessárias para qualificar como delito, quando cometido intencionalmente,
o enriquecimento ilícito, ou seja, o incremento significativo do patrimônio de um funcionário público relativos aos seus ingressos legítimos
que não podem ser razoavelmente justificados por ele.

Debruçando-se sobre o dispositivo legal proposto, constata-se que
o tipo penal em foco, diante de sua localização topográfica e em função da
redação proposta, envolve, como sujeito ativo, o funcionário público4.
Com relação a esse particular aspecto, verifica-se que, apesar de se
adotar no tipo em estudo a expressão funcionário público, a exposição de
motivos esclarece que o anteprojeto utiliza, no seu corpo, o conceito de servidor público (art. 282) por ser esta noção mais abrangente do que a de
funcionário público5.
Sublinhe-se que a expressão funcionário público somente foi utilizada
pelo anteprojeto no tipo em estudo, sinalizando para a escolha consciente
dessa conceituação que, por ser mais restrita do que a de servidor público,
3

4

5

A redação conferida ao dispositivo muito se aproxima, na sua essência, da redação constante do art.
IX da Convenção dos Estados Americanos contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto 4.410/2002:
“Sem prejuízo de sua Constituição e dos princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico, os
Estados Partes que ainda não o tenham feito adotarão as medidas necessárias; para tipificar como
delito em sua legislação o aumento do patrimônio de um funcionário público que exceda de modo
significativo sua renda legítima durante o exercício de suas funções e que não possa justificar razoavelmente. Entre os Estados Partes que tenham tipificado o delito de enriquecimento ilícito, este será
considerado um ato de corrupção para os propósitos desta Convenção. O Estado Parte que não tenha
tipificado o enriquecimento ilícito prestará a assistência e cooperação previstas nesta Convenção
relativamente a este delito, na medida em que o permitirem as suas leis”.
Seria recomendável a utilização do vocábulo servidor em substituição a funcionário, seja em função
da nomenclatura decorrente da promulgação da Emenda Constitucional 19/2008, seja em virtude
da utilização do primeiro no corpo do anteprojeto em relação a outros dispositivos.

A argumentação encontra-se em sintonia com o posicionamento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
(2009, p. 514), para quem “essa categoria só existia na Administração Direta (incluindo Executivo, Judiciário e Legislativo), pois apenas ele ocupava cargo público criado por lei e se submetia ao Estatuto”.
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afasta a sua incidência em relação a agentes políticos e aos responsáveis por
organizações da sociedade civil ou não governamental, por exemplo.
A redação do dispositivo remete à lição de Maximiliano (2011, p. 263),
no sentido de que “estritamente se interpretam as disposições que restringem
a liberdade humana, ou afetam a propriedade; consequentemente, com igual
reserva se aplicam os preceitos tendentes a agravar qualquer penalidade”.
Por outro lado, constata-se que o tipo é misto alternativo, considerando-se que o legislador pretende alcançar diversos comportamentos distintos
que passariam, então, a ser considerados criminosos, abrangendo as modalidades de adquirir, vender, emprestar, alugar, receber, ceder, utilizar ou usufruir.
Observa-se, assim, que o crime tem como núcleo a aquisição ou utilização/usufruto oneroso de bem móvel ou imóvel adquirido pelo servidor
público em incompatibilidade entre o seu valor e os rendimentos por ele
auferidos, uma vez que as modalidades emprestar, alugar, receber, ceder
são meras derivações dos atributos da propriedade.
Além disso, é necessário que a prática se revele onerosa. Isso porque
a singela utilização ou usufruto de bem a título gratuito — mesmo que haja
incompatibilidade entre o valor do bem com os rendimentos — não pode
ser alçado à categoria de crime, uma vez que não haveria indício — apenas
em função desse uso — de repreensível utilização do cargo público que o
agente titulariza.
Ademais, o tipo parece fixar como crime o resultado de uma ilicitude
pretérita (corrupção ou peculato, como se indica na exposição de motivos),
assumindo-se aceitável a probabilidade de sua ocorrência, o que revela a
impropriedade da previsão legal. Não se vislumbra razoável a dupla incriminação pelo mesmo fato criminoso, já que a aquisição de bens provenientes
do lucro é apenas um desdobramento natural do crime correspondente.
Da forma como estabelecido o preceito primário, contudo, deseja-se
alcançar os efeitos dessa prática antecedente, tipificando-a também como
crime, talvez, por ser o patrimônio do suposto infrator dotado de uma maior
visibilidade nos órgãos de controle e acusação.
Portanto, se há uma incompatibilidade isolada entre a propriedade
de um bem e os seus ganhos como servidor, haveria uma probabilidade de
referido bem ter sido obtido por meio de prática ilícita. De acordo com o
relatório do anteprojeto, “a corrupção e o peculato mostram-se caminhos
prováveis para este enriquecimento sem causa”.
13
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Essa presunção, entretanto, não se ajusta aos princípios constitucionais estabelecidos em um verdadeiro Estado Democrático de Direito. Não se
pode presumir uma ação ilícita com base, unicamente, nos prováveis efeitos
patrimoniais de um suposto crime antecedente, por se agredir o postulado
da presunção de inocência.
Quando tratava da lógica da prova no processo criminal, Framarino
dei Malatesta (2009, p. 109) examinou um princípio antes utilizado na Europa: in atroccimis leviores conjectures sufciciunt, et licet judici jura transgredi6.
São suas precisas palavras:

A sociedade não tem o direito de punir somente quando o delito tenha perturbado a tranquilidade social; a pena deve reafirmar a tranquilidade, desencorajando os perversos a delinquir e encorajando,
assim, os bons no gozo pacífico de seus direitos. Mas a sociedade não
se sente legitimamente perturbada em sua tranquilidade, a não ser
pela certeza do delito. Quanto este, ainda que por ser de prova difícil,
não se conseguiu verificar, a sociedade não tem o direito de punir. A
pena deve reprimir a perturbação nascida de certo delito, atingindo o
delinquente certo, e não, tomando em conta a fantástica perturbação
oriunda da suposição do delito, atingir um suposto delinquente. Infligir
pena a um suposto criminoso é infligi-la a um possível inocente, é uma
perturbação da consciência social superior à produzida pelo próprio
delito. (Itálicos originais.)

Como se vê, a probabilidade de prática de crime anterior não é suficiente para legitimar o legislador a criar o delito de enriquecimento ilícito
da forma como o dispositivo foi redigido.
Acrescente-se que não há regra legal que determine a exclusividade
da atuação do servidor. É possível que o servidor tenha outra fonte de renda,
desde que não seja também pública, a não ser que possua autorização legal ou
constitucional. A propósito, destaque-se que o art. 117, X, da Lei 8.112/19907
autoriza, a contrario sensu, a participação societária na condição de quotista,
acionista ou comanditário. Também não há impedimentos, por exemplo, à
6
7

A expressão foi traduzida por Beccaria (1997, p. 54) como “Nos delitos mais atrozes, isto é, menos
prováveis, as mais ligeiras circunstâncias bastam, e o juiz pode colocar-se acima das leis”.
“Art. 117. Ao servidor é proibido: (...) X – participar de gerência ou administração de sociedade
privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista,
cotista ou comanditário;”
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atuação do servidor em mercado de valores mobiliários, à compra e venda
de imóveis, dentre outras formas de obtenção de renda.
Verifica-se, então, que a mera incompatibilidade entre os rendimentos
decorrentes de sua atuação como servidor público e o bem imóvel que eventualmente adquiriu não implica concluir necessariamente pela configuração
da prática pretérita de corrupção ou peculato.
Sob outro enfoque, registre-se que a perda do bem amealhado como
produto de eventual crime já estaria suficientemente alcançada pelos efeitos genéricos da condenação, prevista, especificamente, no art. 93, II, b, do
próprio anteprojeto8.
Portanto a recuperação do produto do crime já estaria devidamente
garantida pela legislação penal, mostrando-se, também por esse ângulo, a
impropriedade da previsão legal.
Por outro lado, o enriquecimento ilícito assume contornos jurídicos
que muito se aproximam do crime de lavagem de dinheiro, tratada pela
Lei 9.613/1998, mesmo antes das alterações promovidas pela recente Lei
12.683/2012, notadamente no que diz respeito à fase da integração9.
De fato, na sua redação original, a lei da lavagem de dinheiro indicava
rol de antecedente de crime contra a Administração Pública, conforme redação anteriormente conferida ao art. 1º, I, da Lei 9.613/1998. Com a alteração,
sequer se faz necessária a indicação do crime antecedente em lista específica.
A diferença que parece residir entre uma e outra previsão diz respeito à exigência, no caso do crime de lavagem de dinheiro, de vinculação
com delitos antecedentes, ao menos indiciariamente (STJ, HC 207.936/
MG, rel. ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/03/2012, DJe
12/04/2012). No mesmo sentido, tem-se, por todos, o posicionamento doutrinário de Baltazar Júnior (2009, p. 564)10.
8

9

“Art. 93. São efeitos da condenação: [...] II – a perda em favor da União, de Estado ou do Distrito
Federal, a depender da autoridade judiciária que tenha proferido a sentença condenatória, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: b) do produto do crime ou de qualquer bem ou
valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.”

De acordo com Baltazar Júnior (2009, p. 562), a fase da integração “se dá quando o dinheiro é
empregado em negócios lícitos ou compra de bens, dificultando ainda mais a investigação, já que o
criminoso assume ares de respeitável investidor, atuando conforme as regras do sistema”.

10

São suas palavras: “Para receber a denúncia pelo crime de lavagem de dinheiro, deve o juiz verificar a existência de indícios do crime antecedente ou crime-base, o que não significa que deva
haver condenação prévia”.
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Sanctis (2008, p. 74-76), ao confrontar os tipos penais relativos à
receptação, favorecimento real, lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito (conforme anteprojeto encaminhado pelo Ministério da Justiça11), situa
a diferença entre os dois últimos tipos penais no bem jurídico tutelado (na
lavagem seria o sistema socioeconômico-financeiro e a administração da
justiça, enquanto no enriquecimento ilícito seria a Administração Pública
e a confiança da sociedade), e na sujeição ativa (na lavagem seria qualquer
pessoa, inclusive servidores públicos, ao passo que no enriquecimento ilícito
somente estes últimos), apresentando-se aproximação com relação ao objeto
material da conduta, sujeição passiva e elemento subjetivo da conduta.
O novo tipo penal de enriquecimento ilícito, por sua vez, parece dispensar o relacionamento com qualquer outra prática antecedente, surgindo
de forma absolutamente autônoma e independente. Bastaria para sua caracterização o simples descompasso entre o valor equivalente ao bem móvel ou
imóvel de propriedade do funcionário público e seus rendimentos que nessa
condição aufere do Estado.
Ocorre que, se a incompatibilidade entre a remuneração do funcionário público e os bens por ele adquiridos pode ser suficientemente alcançada
pelo delito de lavagem de dinheiro, fica evidente, sob essa perspectiva, que
o delito de enriquecimento ilícito se afigura desnecessário.
A lição de Beccaria (1997, p. 28) exposta no sentido de que “todo ato
de autoridade de homem para homem que não derive da absoluta necessidade é tirânico” ainda se mostra, portanto, plenamente atual12.
É certo que o legislador é livre para definir comportamentos que entenda passíveis de reprimenda penal à luz da razoabilidade, considerando-se
11

12

De acordo com o referido anteprojeto, o tipo de enriquecimento ilícito seria assim previsto: “Possuir, manter ou adquirir para si ou para outrem, o funcionário público, de forma injustificada,
bens ou valores de qualquer natureza, incompatíveis com sua renda ou com a evolução de seu
patrimônio. Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas
penas o funcionário público que, embora não figurando como proprietário ou possuidor dos bens
ou valores nos registros próprios, deles faça uso de modo tal que permite atribuir-lhe sua efetiva
posse ou propriedade”. De logo, constata-se que a utilização da expressão “de forma injustificada”
no referido anteprojeto parece sugerir a existência de uma investigação prévia a fim de aferir a
incompatibilidade entre o rendimento ou a evolução do patrimônio com o valor dos referidos
bens, o que nos parece mais correto.

A despeito do ano da edição utilizada, a obra original, como se sabe, foi publicada no século XVIII.
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que, como lembra Sánchez (2011, p. 582), poderiam ser previstas condutas
que infringissem um “dever-imperativo”.
Sobre o tema, Nucci (2010, p. 166) assinala que o conceito de crime
em si é artificial, independente de fatores naturais, porém vinculados a uma
percepção sensorial, destinada a proteger certos bens jurídicos de condutas
mais gravosas e, assim, merecedoras de maior rigor punitivo13.
No entanto o legislador não possui liberdade ilimitada para definir
nenhum comportamento como antijurídico, uma vez que a conduta tida por
criminosa deve guardar compatibilidade com prática entendida por reprovável, não somente diante de uma alegada percepção social, mas, sobretudo,
diante da necessidade de atendimento à Constituição.
Nesse passo, a previsão legal examinada colide com o princípio do devido processo legal, uma vez que inverte o ônus probatório tradicionalmente
imputado ao órgão acusador (art. 156 do CPP), além de agredir os princípios
da inocência e da vedação da autoincriminação, pois a caracterização do
crime se lastrearia apenas em presunções da prática de crime antecedente.
Isso porque o art. 20 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, utilizada como suporte para a previsão, ao se utilizar da expressão
“que não podem ser razoavelmente justificados por ele”, pretende, induvidosamente, inverter o ônus probatório, por exigir demonstração da não
ilicitude da aquisição do bem questionado.
Assim, ao que parece, no caso de o servidor não conseguir demonstrar
a licitude da aquisição, estaria configurada a prática criminosa. Tal visão
não se coaduna com o princípio geral formulado no sentido de que o ônus
probatório, notadamente em matéria penal, recaia sobre quem acusa.
Garcia e Alves (2011, p. 303), debruçando-se sobre referida convenção, defendem que o ônus probatório “deve ficar sempre a cargo da acusação
em relação aos elementos constitutivos do crime”. Ao final, posicionam-se
esses autores pela não ocorrência de inversão do ônus probatório, uma vez
que “a apresentação de justificativa razoável para a evolução patrimonial,
em patamares superiores à renda percebida pelo agente, é típica matéria de
defesa, em nada afetando o ônus probatório do dominus litis da ação penal”.
13

Também nesse sentido, tem-se entendimento de Francisco de Assis Toledo (1999, p. 86), Heleno
Cláudio Fragoso (1995, p. 143), Regis Fernandes de Oliveira (2012, p. 72), Damásio Evangelista de
Jesus (1998, p. 159), entre outros.
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Entendemos que a tese não é suficiente para afastar a inadequação
do preceito contido nas convenções incorporadas ao ordenamento jurídico.
Os elementos constitutivos do tipo penal14 dizem respeito, simplesmente, à
prova da existência do bem questionado e aos rendimentos auferidos pelo
funcionário público, nada tratando da prova de que o divórcio entre o bem
e os rendimentos decorreu de prática criminosa15. Reside neste aspecto o
verdadeiro ônus probatório, que recai sobre a acusação.
Em Portugal, semelhante previsão legal foi alvo do Decreto 37/XII16
(também editado sob a influência do art. 20 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção), que alterou os arts. 355-A e 386 do Código Penal
português, aprovado pelo Decreto-Lei 400/1982. O citado art. 386, que envolve especificamente o enriquecimento ilícito de funcionários públicos, foi
assim enunciado:

14

15
16

1 – O funcionário que, durante o período do exercício de funções públicas ou nos três anos seguintes à cessação dessas funções, por si
ou por interposta pessoa, singular ou coletiva, adquirir, possuir ou
detiver património, sem origem lícita determinada, incompatível com
os seus rendimentos e bens legítimos é punido com pena de prisão de
um a cinco anos, se pena mais grave não lhe couber por força de outra
disposição legal.
2 – Para efeitos do disposto no número anterior, entende-se por património todo o ativo patrimonial existente no país ou no estrangeiro,
incluindo o património imobiliário, de quotas, ações ou partes sociais
do capital de sociedades civis ou comerciais, de direitos sobre barcos,
aeronaves ou veículos automóveis, carteiras de títulos, contas bancárias, aplicações financeiras equivalentes e direitos de crédito, bem
como as despesas realizadas com a aquisição de bens ou serviços ou
relativas a liberalidades efetuadas no país ou no estrangeiro.
3 – Para efeitos do disposto no n. 1, entendem-se por rendimentos e
bens legítimos todos os rendimentos brutos constantes das declarações
apresentadas para efeitos fiscais, ou que delas devessem constar, bem

De
����������������������������������������������������������������������������������������������
acordo com Bittencourt (2007, p. 575), “os tipos penais descrevem condutas ilícitas e estabelecem assim os seus elementos essenciais. Esses fatores que integram a descrição da conduta
típica são as chamadas elementares do tipo, ou elementos essenciais constitutivos do delito”.

Nesse sentido, Nucci (2010, p. 191) defende que o tipo possui elementos objetivos (descritos e
normativos) e subjetivos (vontade do agente).

Disponível em: �http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=16960��. Acesso em: 28 nov. 2012.
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como outros rendimentos e bens com origem lícita determinada, designadamente os constantes em declaração de património e rendimentos.
4 – Se o valor da incompatibilidade referida no n. 1 não exceder 100
salários mínimos mensais a conduta não é punível.
5 – Se o valor da incompatibilidade referida no n. 1 exceder 350 salários mínimos mensais o agente é punido com pena de prisão de um
a oito anos.

O Tribunal Constitucional Português, todavia, dentro de sua função
de controle preventivo de constitucionalidade (art. 134, g, da Constituição
Portuguesa), entendeu que a previsão normativa se distanciava da Constituição lusitana, por violar, entre outros aspectos, o princípio da presunção
de inocência, sob o ponto de vista do ônus da prova.
No respectivo acórdão 179/201217, ficaram suficientemente claros
os argumentos voltados para o reconhecimento da inconstitucionalidade da
previsão da norma penal portuguesa. O núcleo da decisão pode ser extraído
do seguinte trecho:

17

Ainda que o direito ao silêncio por parte do arguido não seja um direito
ilimitado e este não possa invocar ter sido prejudicado pelo exercício
desse direito quando tenha prescindido de fornecer a sua versão pessoal
dos factos ou de prestar esclarecimentos sobre questões que sejam do
seu conhecimento (acórdão do STJ de 18 de junho de 2008, Processo n.
3.227/2007), o certo é que, no caso, a ausência de origem lícita determinada corresponde a um elemento do tipo formulado negativamente
relativamente ao qual a prova a coligir por parte do Ministério Púbico
ou, em sede de julgamento, pelo juiz apenas poderá basear-se na discrepância entre o rendimento declarado e o enriquecimento verificado.
Nesse condicionalismo, o arguido não fica dispensado do ónus da prova, visto que se lhe impõe demonstrar, sob pena de ser penalmente
responsabilizado, que o património adquirido tem uma origem lícita
determinada, ainda que a sua proveniência não se encontre justificada
através dos rendimentos revelados pelas declarações fiscais. Não opera
aqui o simples exercício do direito de declaração ou o direito ao silêncio, por parte do arguido, em função de uma estratégia de defesa que
vise favorecer a sua posição processual. O silêncio terá sempre uma
consequência desvantajosa na medida em que não permite contraditar a prova negativa da origem lícita, o que significa que ao arguido

Disponível em: <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20120179.html>. Acesso
em: 29 jul. 2012.

19

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

cabe o ónus da prova pela positiva, ou seja, cabe-lhe demonstrar que
o património adquirido, ainda discrepante com os rendimentos declarados, tem uma origem lícita. Dito ainda de outro modo: deduzida uma
acusação por enriquecimento ilícito, e não dispondo o juiz de outros
elementos que possam favorecer o arguido, é a este que incumbe suscitar o estado de dúvida e prestar os esclarecimentos que permitam
provar a sua inocência.

As mesmas conclusões ali obtidas podem ser plenamente aqui aplicadas, com relação à previsão do crime de enriquecimento ilícito ora estudado,
diante da proximidade com as disposições normativas alvo deste exame.
Constata-se, portanto, que o tipo penal relativo ao enriquecimento
ilícito previsto no anteprojeto do Código Penal brasileiro se mostra desnecessário, uma vez que o comportamento reprovado já se encontra suficientemente tratado na legislação vigente, em função da previsão do crime
de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998)18, mormente em decorrência da
alteração promovida pela Lei 12.683/2012, que afastou a indicação de rol
dos crimes antecedentes como pressuposto para a caracterização da lavagem.
Indo mais além, a norma em questão agride a Constituição da República de 1988, uma vez que pretende inverter o ônus probatório criando
situação plenamente desfavorável ao acusado, que passaria a ser o responsável pela comprovação de sua inocência.
Conclui-se, portanto, que o simples fato de a mola propulsora da criação do tipo em estudo ter derivado de tratado internacional não é suficiente
para afastar sua inconstitucionalidade, uma vez que, como sedimentado
pelo Supremo Tribunal Federal (RE 466.343/SP)19, o tratado internacional
é norma revestida de natureza jurídica infraconstitucional.
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Teorias de justificação da pena e o garantismo aplicado no
Brasil pós-Constituição Federal de 1988
Ana Carolina Campos Aguiar1

Objetivo
O objetivo deste texto é discorrer sobre as principais teorias de justificação das penas, confrontando com a teoria do garantismo aplicado no
Brasil após o advento da Constituição Federal de 1988.

1 Justificações da pena

O direito penal, precipuamente as penas — aplicadas coercitivamente
pelo Estado como resposta a determinadas condutas por ele eleitas como
indesejáveis —, são justificadas por inúmeras teorias, divergentes entre si,
mas convergentes no sentido da necessidade de sua existência e da legitimidade do Estado para aplicá-las.
Por outro lado, outras teorias surgiram para deslegitimar a aplicação
de penas no sistema criminal, e até mesmo o direito penal.
Trataremos das teorias de justificação, mas faremos um breve apanhado das teorias não justificadoras.
1.1 Teorias de justificação da pena

Não obstante as teorias abaixo elencadas encontrem razões divergentes de justificação da aplicação de penas, todas elas concordam quanto
à necessidade da existência do direito penal e da legitimidade do Estado no
que diz respeito ao direito de punir.
O direito penal encontraria razão na própria existência do Estado,
como entidade criada e aceita pelos indivíduos que o integram, resultado
do contrato social defendido por Jean-Jacques Rousseau (2009). Ademais,
o direito penal teria um papel extremamente importante frente aos direitos
1

Juíza federal substituta.
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fundamentais, à medida que estabelece limites de atuação do Estado e dos
indivíduos, delimitando as penas passíveis de aplicação, os limites de punição, assim como os direitos do réu.
Segundo Duguit em sua obra “Fundamentos do Direito” traduzida
por Pugliesi (2009, p. 45):

O homem vive em sociedade e só pode assim viver; a sociedade mantém-se apenas pela solidariedade que une seus indivíduos. Assim, uma
regra de conduta impõe-se ao homem social pelas próprias contingências contextuais, e esta regra pode formular-se do seguinte modo:
não praticar nada que possa atentar contra a solidariedade social sob
qualquer de suas formas e, a par com isso, realizar toda atividade propícia a desenvolvê-la organicamente. O direito objetivo resume-se
nesta fórmula, e a lei positiva, para ser legítima, deve ser a expressão
e o desenvolvimento deste princípio.

Assim sendo, desrespeitado pelo homem o pacto social, é possível que
o Estado puna, dentro de um sistema criado para elencar quais atividades lhe
são consideradas nocivas, aquele que colocou em risco a coesão e a paz social.
As principais teorias justificadoras da pena são: absolutas, relativas
e unitárias. Vejamos cada uma delas.
As teorias absolutas — retribuição moral e retribuição jurídica —
concluem que a pena seria um fim em si mesmo, mas o que não significa que
não tenha funções, mas apenas que tais funções são irrelevantes para sua
justificação. Entretanto somente a pena justa pode ser considerada legítima.
A retribuição ocorre porque o Estado estabelece uma punição (um
mal justo), em contrapartida do mal injusto praticado pelo indivíduo. Segundo a teoria retribucionista, a pena tem como finalidade o “fazer justiça”,
sendo a ela atribuída unicamente esta incumbência.
Entre os defensores da teoria destacam-se Kant e Hegel, o primeiro,
com fundamentação de ordem ética, o segundo, de ordem jurídica.
Para Kant, aquele que não obedece às leis não é digno do direito de
cidadania, sendo legítimo o castigo imposto pelo Estado. O castigo compensa
o mal reparando moralmente, tratando-se de exigência ética. A pena, assim,
representa uma ação em si mesma, explica Bitencourt (2010).
Segundo Queiroz (2008, p. 23-25):
24

Kant, ao conceber a pena como imperativo categórico, como um fim
em si mesmo, que nenhuma finalidade persegue, rejeita toda pretensão
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de lhe emprestar fins políticos (prevenção geral ou especial) [...] ainda que a pena seja, do ponto de vista da prevenção geral ou especial,
absolutamente inútil, o autor de um crime deve ser necessariamente
castigado [...]

E continua explicando que, para Hegel, a pena é a restauração positiva
da validade do direito, constituindo a necessidade lógica. Seria uma espécie
de restauração da norma infringida.
Para Hegel, a pena anula o crime, sendo a sanção uma reparação de
natureza jurídica: a pena seria a negação da negação do direito. A pena encontra sua justificação na necessidade de restabelecer a vigência da vontade
geral que foi negada pela vontade do delinquente, implica o restabelecimento
da ordem jurídica por ele violada (Bitencourt 2010).  
Já as teorias relativas — prevenção geral e prevenção especial — são
finalistas, uma vez que enxergam a pena não como um fim em si mesmo, mas
como um meio a serviço de um fim. A finalidade da pena seria a prevenção
de novos delitos de forma geral ou de forma especial.
A teoria preventiva geral direciona-se a todos os cidadãos e entende
que a ameaça da pena sirva, por um lado, para intimidar os delinquentes potenciais e, por outro lado, para solidificar a consciência jurídica dos cidadãos.
Seriam, respectivamente, os aspectos negativo e positivo da prevenção geral.
A teoria da prevenção geral negativa, ou de intimidação, entende
que, por meio da coação psicológica de toda sociedade, através do medo da
punição, impedir-se-ia o cometimento de delitos. Para esta teoria, a pena
tem o intuito de demonstrar para a sociedade o que ocorre com aqueles que
cometem crimes e, assim, visualizando o sofrimento que aflige o criminoso,
não o queiram para si mesmos.
A teoria da prevenção geral positiva ou integradora prega que a pena
tem a função de conscientizar a sociedade do respeito a determinados valores, assim como gerar coesão social. A pena, então, seria concebida como
forma da qual o Estado se serve para manter e reforçar a confiança da sociedade na validade e vigência de suas normas e, consequentemente, no
ordenamento jurídico regente.
Partindo para a teoria da prevenção especial, entende esta que a
intervenção jurídico-penal objetiva que o indivíduo condenado não volte a
cometer crimes, evitando a reincidência. O objetivo seria a ressocialização
25
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do condenado. A pena visaria, assim, à readaptação e à segregação social do
criminoso como meios de impedi-lo de voltar a delinquir.
Entre as teorias de justificação, encontra-se, também, a teoria da
função simbólica ou retórica da pena, que teria como objetivo criar uma
impressão de segurança jurídica, servindo para a restauração da confiança
no direito e nas instituições penais.
As teorias unitárias (ou mistas) comungam das ideias acima apresentadas, compreendendo, ademais, que a pena somente será legítima se
for justa e útil.
1.2 Teorias de não justificação da pena

Não obstante a existência de teorias que, de forma convincente, justifiquem a aplicação de pena pelo Estado, existem outras teorias que entendem
pela ilegitimidade do Estado para aplicar castigos.
O abolicionismo penal alega inconsistência científica às premissas
sobre as quais se erigiu o direito penal e propõe a extinção não somente
da pena, mas do próprio direito penal, defendendo práticas consensuais e
conciliatórias de solução de conflitos.
A proposta abolicionista, via de regra, passa pela conciliação na solução dos conflitos penais, a fim de eliminar instâncias de autoridade e de
imposição por parte do Estado. Para esta teoria, a vítima deve sair da passividade no sistema criminal, para assumir papel de parte ao solucionar seu
próprio conflito.
O minimalismo radical propõe a adoção imediata do direito penal
mínimo e, gradualmente, a extinção do sistema penal.

2 O garantismo: conceito

Doutrina justificadora reformadora, com base no direito penal mínimo e no princípio da legalidade estrita, compreende o direito penal como
última razão do sistema jurídico. Não acusa a intervenção penal de ilegitimidade, embora proponha novos meios e condições para a punição. Foi capitaneada por Luigi Ferrajoli, que prega novo modelo para a aplicação da pena.
A doutrina garantista é favorável à existência do direito penal e à
aplicação de penas coercitivamente pelo Estado, contudo propõe-lhe alternativas como a substituição da pena privativa de liberdade por outras sanções,
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a abolição de determinados tipos penais, a extinção da pena de morte e de
castigos físicos e cruéis, a prisão perpétua e determinadas espécies de pena, a
exemplo da pecuniária (a pena pecuniária diminuiria a força do direito penal
e pode até mesmo fazer “compensar” a prática de determinados delitos).
O garantismo prega que o indivíduo acusado de crime deve ser processado, condenado e punido, mas com respeito às mais amplas garantias
inerentes ao direito fundamental da dignidade do ser humano: só assim a
pena poderia ser considerada legítima.
Para Ferrajoli (2010), a justificação da pena é a prevenção geral negativa, mas não apenas a prevenção dos crimes, como também de penas
injustas.
Segundo Queiroz (2008, p. 69-70):
Ferrajoli — que propugna pela abolição gradual das penas privativas
de liberdade e propõe que não excedam a dez anos, por lhe parecerem
excessiva e inutilmente aflitivas — se opõe à ideia de ressocialização
ou reeducação por meio da pena. [...] Para ele, o direito penal ideal, por
assim dizer, em face da exigência de certeza e razão que devem presidir a intervenção do Estado, é necessariamente um modelo de direito
penal que represente a um tempo o máximo de bem-estar possível
para os não desviados (os não delinquentes) e o mínimo de mal-estar
para os desviados (os delinquentes), modelo que corresponde, assim,
a um meio termo entre um modelo máximo de direito penal e o abolicionismo penal: um modelo de direito penal mínimo.

O direito penal mínimo estaria limitado a situações extremas, de absoluta necessidade de sua atuação.
O garantismo tutela a imunidade dos cidadãos contra a arbitrariedade, defendendo regras iguais para todos, assim como a dignidade da pessoa
do réu, mediante os seguintes axiomas:
1. nulla poena sine crimine (não há pena sem crime) —princípio da retributividade;
2. nullum crimen sine lege (não há crime sem lei) — princípio da legalidade;
3. nulla lex (poenalis) sine necessitate (não há lei penal sem necessidade)
— princípio da necessidade;
4. nulla necessitas sine injuria (não há necessidade sem ofensa) — princípio
da lesividade ou da ofensividade do ato;

27

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

5. nulla injuria sine actione (não há ofensa sem ação) — princípio da materialidade ou da exterioridade da ação;
6. nulla actio sine culpa (não há ação sem culpa) — princípio da culpabilidade;
7. nulla culpa sine judicio (não há culpa sem processo) — princípio da jurisdição;
8. nullum judicium sine accusatione (não há processo sem acusação) —
princípio do acusatório;
9. nulla accusatio sine probatione (não há acusação sem provas) — princípio
de verificação;
10. nulla probatio sine defensione (não há prova sem defesa) — princípio do
contraditório e da ampla defesa.
Ao contrário de uma vertente que prega um direito penal mais rigoroso, no qual se é permitido, inclusive, preterição de alguns direitos individuais,
o garantismo prega um direito penal mais humano, com critérios rígidos de
respeito à dignidade do homem, garantindo um julgamento justo com ampla
garantia dos direitos individuais.

3 A distorção do garantismo no Brasil e a falta de coerência com
as teorias relativas da pena

O garantismo é uma doutrina reconhecida pelo Sistema Penal brasileiro, contudo, nos moldes como vem sendo aqui aplicado, distorce a teoria
de Ferrajoli, ao tempo em que passa longe do minimalismo por ele pregado,
mas, simultaneamente, transforma o réu na grande estrela do sistema penal,
superlativando garantias e transformando a persecução penal em uma saga
rumo à prescrição.
Vários fatores são responsáveis pela distorção do garantismo no Brasil. Primeiramente, o fato de o país ser egresso de anos de ditadura, período
em que os direitos fundamentais do homem foram praticamente esquecidos,
imperando o interesse do Estado sobre a liberdade individual: inúmeros casos de tortura, desaparecimento de pessoas e mortes violentas. Tal período
na história nacional trouxe tamanho trauma, que a nova Constituição e a
legislação subsequente, no afã de garantir a integridade física e psicológica
do réu, criou um sistema ultragarantidor e impedidor do deslinde processual.
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Outro fator é o aparelhamento insuficiente da máquina judiciária:
Polícia, Ministério Público e Judiciário, que corroboram para a falta de celeridade dos inquéritos e dos processos. Ademais, após condenados, os réus
cumprem suas penas privativas de liberdade em estabelecimentos em péssimas condições, seja sanitária, de espaço, de estrutura e até de alimentação.
Outrossim, a condenação somente se torna possível após um longo
e tortuoso processo, que deverá sobreviver às inúmeras possibilidades de
ocorrência de nulidade, permeado de recursos e infinitos habeas corpus.
A justa persecução penal vem se tornando uma saga, muitas vezes
condenada à prescrição, ao mesmo tempo em que a excessiva tipificação
sobrecarrega delegacias, procuradorias e o Judiciário, inviabilizando o bom
trabalho para deslinde de casos que realmente são relevantes e merecem
ter a conduta tipificada como crime.  
Fixado o quadro, constatam-se duas situações que causam perplexidade:
1. A ocorrência de um direito penal máximo, com um cardápio de tipificações que ultrapassa o Código Penal e permeia em incontáveis leis
esparsas, transformando em crime fatos plenamente passíveis de serem
repreendidos mediante sanção cível ou administrativa (descrédito do
direito penal).
2. A ocorrência de um desequilíbrio entre a garantia dos direitos individuais
e a garantia da proteção da coletividade. A garantia dos direitos fundamentais vem ocupando grande parte do espaço pertencente à proteção
da coletividade.
Sobre a primeira situação, temos que a opção pela aplicação de um
direito penal extremamente amplo, em que condutas tipificadas sequer
são reconhecidas como crime por grande parte da população brasileira,
gera inevitavelmente, o descrédito da instituição.
O princípio da ultima ratio, que legitima o direito penal apenas para
as condutas que ultrapassam as possibilidades de atuação eficaz de
outros ramos do direito, foi deixado de lado pelo legislador brasileiro.
O que se percebe é uma onda contrária, em que qualquer conduta é
penalizada, como questões tributárias e de trânsito, assim como faltas
administrativas. Esta situação conduz gradualmente, mas efetivamente, para uma perda de legitimidade do Sistema Penal brasileiro, que
transformou a pena e a criminalização em um inadequado processo
pedagógico, exacerbando e distorcendo, também, a teoria da prevenção
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geral negativa, ou de intimidação, que, como vimos, entende que, por
meio da coação psicológica de toda sociedade, através do medo da
punição, impedir-se-ia o cometimento de delitos.

Ou seja, a prevenção geral negativa se tornou um processo pedagógico
de grande escala patrocinada pelo direito penal.
O direito penal no Brasil se tornou uma espécie de freio de condutas
mal vistas pelo Estado, mas que não necessariamente deveriam estar elencadas no rol de crimes. Ou seja, praticamente para todo problema social
existe uma conduta típica, transformando um comportamento em crime e
distorcendo toda lógica do Estado de Direito, da atuação do direito penal e
de todas as instituições que envolvem a máquina judiciária.
Por outro lado, a prevenção geral positiva, com função de conscientizar a sociedade do respeito a determinados valores, assim como gerar coesão
social, fica completamente prejudicada, uma vez que a pena, que serviria
para manter e reforçar a confiança da sociedade na validade e vigência de
suas normas e, consequentemente, no ordenamento jurídico regente, passa
a ser “descreditada”, assim como o direito penal, primeiro, por aqueles que
possuem índole criminosa, que acreditam na impunidade e na morosidade
e complexidade do processo penal; e do outro lado, os cidadãos de bem,
que perdem a confiança na validade e vigência da lei penal, construindo em
si a sensação de impunidade, o que é fatal para o desenvolvimento de um
Estado de Direito.
Quanto à prevenção especial, esta pode ser considerada a mais prejudicada de todas as funções do direito penal. Explico: como um indivíduo
pode regenerar-se após passar pela traumatizante experiência carcerária
brasileira? Na verdade, nosso sistema penitenciário é uma escola de delinquentes, na qual a pessoa aprende o descrédito ao Estado, o desprezo para
com a sociedade, e egressa psicologicamente tendenciado a cometer outros
crimes, quiçá com índole violenta.
Pois bem. No afã de minimizar esta situação calamitosa, a jurisprudência cria um supergarantismo, em que as garantias de proteção à dignidade
da pessoa humana, que estão esquecidas no sistema penitenciário, tentam
ser compensadas por meio de um processo no qual a grande estrela é o réu.
A verdade real é substituída pelo meticuloso processo penal, em que o menor
e mais insignificante erro ou desacerto se torna nulidade.
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O trauma da ditadura, por outro lado, não permite que a investigação
se dê de forma efetiva, cobrindo os indivíduos de garantias exacerbadas, fomentando, na realidade, a impunidade, principalmente nos crimes realizados
por grandes organizações criminosas, de difícil elucidação.
Outrossim, a quantidade impressionante de tipos penais que geram
suspensão do processo e substituição em pena restritiva de direito apenas
demonstram a desnecessidade da atuação do direito penal ao fato.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos que o Sistema Penal brasileiro, na
forma como vem sendo entendido e aplicado, deixa de ser coerente com as
teorias relativas de aplicação da pena, ademais de adotar um garantismo
distorcido da fonte inspiradora de Ferrajoli, longe de ser minimalista, “descreditando” o Estado de Direito, o direito penal e toda máquina judiciária,
ademais de buscar compensar a enorme e excessiva gama de tipos penais e
o falido sistema carcerário, na superproteção à figura do réu.
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Crime organizado e organizações criminosas:
caracterização e proposta de tipificação legal
Ana Luiza Almeida Ferro1

1 Considerações iniciais
Podemos conceituar a organização criminosa como a associação estável de três ou mais pessoas, de caráter permanente, com estrutura empresarial, padrão hierárquico e divisão de tarefas, que, valendo-se de instrumentos
e recursos tecnológicos sofisticados, sob o signo de valores compartilhados
por uma parcela social, objetiva a perpetração de infrações penais, geralmente de elevada lesividade social, com grande capacidade de cometimento
de fraude difusa, pelo escopo prioritário de lucro e poder a ele relacionado,
mediante a utilização de meios intimidatórios, como violência e ameaças,
e, sobretudo, o estabelecimento de conexão estrutural ou funcional com o
Poder Público ou com algum(ns) de seus agentes, especialmente via corrupção — para assegurar a impunidade, pela neutralização da ação dos órgãos
de controle social e persecução penal —, o fornecimento de bens e serviços
ilícitos e a infiltração na economia legal, por intermédio do uso de empresas
legítimas, sendo ainda caracterizada pela territorialidade, formação de uma
rede de conexões com outras associações ilícitas, instituições e setores comunitários e tendência à expansão e à transnacionalidade, eventualmente
ofertando prestações sociais a comunidades negligenciadas pelo Estado.
1
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E crime organizado denota o tipo de macrocriminalidade perpetrada pela
organização criminosa2.
Por consequência, o criminoso em questão não é somente aquele
do tipo “Poderoso Chefão”, o traficante de drogas com negócios em várias
favelas ou o assassino impiedoso a seu serviço, mas também qualquer outra
figura que integre uma determinada organização criminosa, a exemplo de um
criminoso de colarinho branco, de uma autoridade pública participante de
esquemas de corrupção, desvio de dinheiro público e outros delitos no Poder
Público e de um político envolvido com as milícias, apenas para citarmos
alguns personagens comuns do moderno crime organizado.

2 A Yakuza e o Primeiro Comando da Capital (PCC)

Entre as principais organizações criminosas estrangeiras, figuram as
Máfias siciliana (italiana) e americana, a Camorra, a ’Ndrangheta e a Sacra
Corona Unita (as três últimas também italianas), a Organizacija (russa), as
Tríades chinesas, a Yakuza (japonesa) e os cartéis mexicanos e colombianos,
todas transnacionais, em maior ou menor grau.
A título ilustrativo, falemos da Yakuza3, com sede no Japão, denominada “máfia japonesa”, tão popular em tradicionais filmes policiais. Trata-se
de organização criminosa que atua, dentro e fora do país, por intermédio
de vários grupos, a exemplo do Yamaguchigumi, do Toa Yuai Jigio Kumiai,
do Inagawakai e do Sumyoshi Rengo Kai. Formam a sua rede básica de operações os Estados Unidos, a Alemanha, a Rússia, a China, a Coreia do Sul, a
Colômbia e o Brasil4. Ostenta patente caráter étnico, sendo composta, preferencialmente, por japoneses.
2
3
4

Para um maior aprofundamento sobre a questão da conceituação e caracterização do crime
organizado e das organizações criminosas, ver FERRO, Ana Luiza Almeida. Crime organizado e
organizações criminosas mundiais. Curitiba: Juruá, 2009. p. 494-499.
Para um maior aprofundamento sobre o tema, ver ibidem, p. 538-541.

MAIEROVITCH, Walter Fanganiello. As associações criminosas transnacionais. In: PENTEADO,
Jaques de Camargo (Org.). Justiça penal – 3: críticas e sugestões: o crime organizado (Itália e Brasil):
a modernização da lei penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 74; e SILVA, Ivan Luiz da.
Crime organizado: aspectos jurídicos e criminológicos (Lei 9.034/1995). Belo Horizonte: Nova
Alvorada Edições, 1998, p. 76. Segundo Walter Maierovitch, os grupos integrantes da Yakuza de
maior relevância possuem as características a seguir assinaladas: a) Yamaguchigumi, o maior de
todos, com um número em torno de 23.000 membros em 750 clãs, operando em 80% das prefeituras
japonesas; b) Toa Yuai Jigio Kumiai, dispondo de cerca de 800 membros em seis clãs, com atividade
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As raízes históricas da Yakuza estão assentadas no solo da Idade Média. O vocábulo tem origem na sequência dos números 8, 9 e 3, pronunciados
Ya-Ku-Za, os quais dizem respeito aos números mais baixos dos perdedores,
em um jogo de cartas chamado de Hanafuda, de modo que os antepassados
dos membros da organização eram os jogadores de azar, ou vendedores
ambulantes, frequentadores de casas de jogo situadas no seu caminho, ou
ainda os que dirigiam tais estabelecimentos.
Em 1988, os grupos da Yakuza somavam 3.200, perfazendo aproximadamente 86.300 integrantes. Dotado de numeroso efetivo, cada grupo
ligado à Yakuza constitui uma associação ilícita autônoma, independente,
sob a liderança de um chefe, enquanto com frequência aquele que ocupa a
posição de vice-chefe assume a chefia de um outro grupo, de categoria inferior, sendo ainda o que chama para si a responsabilidade na hipótese de
qualquer empreendimento falhar, cabendo-lhe arcar com os efeitos legais
perante a Polícia ou o Poder Judiciário.
A fidelidade e a obediência total dos afiliados com respeito ao chefe
peculiarizam o vínculo que os liga, lembrando uma relação de filho para
pai, de forma que o autor de um erro pode eventualmente ter a chance de
repará-lo, mediante autopunição com o corte da falange do dedo mínimo,
significativa demonstração de grande compungimento e sujeição, que é seguida pelo oferecimento da extremidade extirpada, envolta em um lenço, ao
líder. Por conseguinte, além das tatuagens sobre o corpo, revelando samurais,
serpentes e dragões, a ausência da falange é outro traço visível e inequívoco
de filiação à Yakuza5.
À semelhança das Máfias italiana e americana, a Yakuza ainda promove rituais de iniciação, incluindo o juramento de fidelidade ao chefe e a
troca de taças de saquê, sendo que a significação é ressaltada pelo fato de

5

em vinte prefeituras e no tráfico de anfetaminas na Ásia e nos Estados Unidos; c) Inagawakai,
contando com aproximadamente 6.700 integrantes distribuídos em 313 clãs, incluindo coreanos
entre os líderes das famílias criminosas, também atuando em vinte prefeituras; e d) Sumiyochi
Rengo Kai, com cerca de 7.000 membros em 177 clãs, tendo Tóquio como uma de suas áreas de
atuação. MAIEROVITCH, Walter Fanganiello. Yakuza japonesa e o Brasil. A organização. Instituto
Brasileiro Giovanni Falcone (IBGF). Panorama do crime organizado, p. 1. Disponível em: <http://
www.ibgf.org.br/pcorg/maf13.htm>. Acesso em: 30 out. 2002.

PELLEGRINI, Angiolo; COSTA JR., Paulo José da. Criminalidade organizada. São Paulo: Jurídica
Brasileira, 1999. p. 66-69. Ver também OYAMA, Thaís. ‘Traidor tem que decepar um dedo’. Instituto
Brasileiro Giovanni Falcone (IBGF). Panorama do crime organizado. Extraído da Folha de S. Paulo, 20
fev. 1994. Disponível em: <http://www.ibgf.org.br/pcorg/maf16.htm>. Acesso em: 30 out. 2002.
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a cerimônia usualmente ocorrer perante um templo xintoísta, em tributo à
mais antiga religião dos japoneses6.
Dennis Kenney e James Finckenauer conceituam a organização nestes
termos:

The Yakuza is obviously a very sophisticated, highly structured, well-disciplined, and complex criminal organization that uses violence,
corruption, diversity of activities, money laundering, and infiltration of
legitimate businesses to carry out a broad array of licit and illicit enterprises. It is unquestionably organized crime on an international scale7.

Por seu turno, Walter Maierovitch comenta as atividades ilícitas promovidas pela Yakuza:

6
7

8

É a grande multinacional do racker financeiro, dos empréstimos e das
anfetaminas.
São mais de cem mil filiados à organização. E os sokkayá são os
emissários da organização espalhados pelo mundo e empenhados na
venda de anfetaminas.
Cinemas, Bancos, Empresas de Construção Civil, são usados na
reciclagem.
A chantagem mais temida concentra-se na área financeira. Consiste
na aquisição de grandes quantidades de ações de certas empresas,
de modo a legitimar divulgação de falsos balanços, a afugentar
investidores e favorecer concorrentes. O preço exigido para a não
divulgação dos falsos balanços é vultoso.
Na verdade, tal atividade, é o velho racket ou ricatto, das máfias americana e siciliana, feitas aos pequenos comerciantes, sob a forma de
venda de proteção8.

PELLEGRINI, Angiolo; COSTA JR., Paulo José da. Op. cit., p. 69.

“A Yakuza é obviamente uma organização criminosa muito sofisticada, altamente estruturada,
bem disciplinada e complexa, que usa violência, corrupção, diversidade de atividades, lavagem de
dinheiro e infiltração de negócios legítimos para realizar um amplo conjunto de empreendimentos
lícitos e ilícitos. É inquestionavelmente crime organizado em uma escala internacional.” KENNEY,
Dennis J.; FINCKENAUER, James O. Organized crime in America. Belmont, California: Wadsworth,
1994. p. 262. (Tradução nossa). Seguindo uma linha coerente, eles igualmente atribuem à Yakuza,
de maneira esquemática, nove traços marcantes, os mesmos reconhecidos no tocante às Tríades
chinesas, que são o uso da corrupção, o recurso à violência, a continuidade, a opção por múltiplos
empreendimentos criminosos, a existência de uma estrutura organizacional, o envolvimento com
negócios legítimos, a sofisticação, a disciplina e o estabelecimento de laços. Ibidem, p. 270.
MAIEROVITCH, Walter Fanganiello. As associações criminosas transnacionais. In: PENTEADO, Ja-
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Em nosso país, as atividades criminosas da Yakuza parecem focar o
negócio das drogas, o tráfico de mulheres e a extorsão de empresas, conforme
testemunham reportagens de Thaís Oyama9.
A propósito da estruturação hierárquica dessa organização criminosa,
Angiolo Pellegrini e Paulo da Costa Jr. noticiam que, nesta, convivem o modelo de vértice-familiar, assemelhado ao formato piramidal cultivado pelas
Máfias siciliana e americana, próprio do Yamaguchigumi, no qual o oyabun
concentra o poder absoluto, e o modelo federativo entre as famílias, que é o
mais recente, abraçado pelo Sumiyoshirengo, no qual o oyabun representa,
tão somente, o primus inter pares, citando o grupo Inagawakai como caso
típico de evolução de um para outro modelo:

Exemplo significativo de tal evolução é constituído pela Inagawakai,
uma das mais poderosas organizações criminais do país. Numa investigação feita pela polícia, que descobriu um movimento de negócios de
cerca de um milhão de dólares com os principais bancos e sociedades
seguradoras, para investimentos imobiliários e acionários completos,
veio-se a saber também da infiltração do chefe na polícia e na economia10.

No Brasil, estão no rol das organizações criminosas mais conhecidas
o Comando Vermelho (CV), o Terceiro Comando (TC), a Amigos dos Amigos
(ADA), as três com sede no Rio de Janeiro, e o Primeiro Comando da Capital
(PCC), sediada em São Paulo.

9

ques de Camargo (Org.). Op. cit., p. 74. Angiolo Pellegrini e Paulo Costa Jr. também cuidam das atividades ilícitas características da organização japonesa: “Os Yakuza operam, sobretudo, no campo
do tráfico de anfetaminas e de outros tipos de droga, na exploração da prostituição, no comércio
de material pornográfico, nos jogos de azar, no racket dos transportes, da usura, da extorsão, no
tráfico de imigrantes. Controlam setores da construção, da especulação mobiliária e financeira,
do esporte, do divertimento. Acham-se em condições de interferir em muitas empresas, seja com
extorsão, seja com a condução de greves e protestos. Atingem um volume de negócios que supera
dez bilhões de dólares.” PELLEGRINI, Angiolo; COSTA JR., Paulo José da. Op. cit., p. 68-69.
Ver OYAMA, Thaís. Máfia japonesa chega ao Brasil. Instituto Brasileiro Giovanni Falcone (IBGF).
Panorama do crime organizado. p. 1. Extraído da Folha de S. Paulo, 18 abr. 1993. Disponível em:
<http://www.ibgf.org.br/pcorg/maf14.htm>. ��������������������������������������������������
Acesso em: 30 out. 2002; e OYAMA, Thaís. Máfia japonesa ameaça empresas no Brasil. Instituto Brasileiro Giovanni Falcone (IBGF). Panorama do crime organizado, p. 1. Extraído da Folha de S. Paulo, 20 fev. 1994. Disponível em: <http://www.ibgf.
org.br/pcorg/maf15.htm>. Acesso em: 30 out. 2002.

10

PELLEGRINI, Angiolo; COSTA JR., Paulo José da. Op. cit., p. 69.
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Vejamos algumas características da última11, que configura um exemplo de organização criminosa forjada no ambiente dos presídios e cadeias, no
caso, paulistas. Todavia, já ultrapassou há muito os limites prisionais, com
volumosa e crescente atuação nos ramos do tráfico de drogas e de armas e
do contrabando. Emprega a tática intimidadora do terror em favor de seus
interesses ilícitos, sendo tristemente lembrada pelo desencadeamento de
ataques, nos últimos anos, contra alvos civis e policiais em São Paulo, em
operações de sofisticada logística, nas quais foram assassinados policiais
e agentes penitenciários, promovidas numerosas rebeliões simultâneas e
causados imensos transtornos à rotina da população, além de destruída ou
danificada propriedade pública e particular.
Na opinião de Fábio Portela, o PCC é, hodiernamente, a “maior organização criminosa em atividade no Brasil”, tendo como atividade mais
relevante o tráfico de drogas, especialmente a cocaína, com utilização de
lavagem de dinheiro, por meio da aquisição de negócios legais:

11

Com 15.000 integrantes no estado de São Paulo (5.038 deles identificados e catalogados), o grupo se esforça para vender a ideia de que
luta pela melhoria das condições de vida nos presídios. Nada mais
falso. O principal objetivo do PCC é o mesmo do mais reles ladrão pé-de-chinelo: ganhar dinheiro fácil. No caso, com o tráfico de drogas,
em especial a cocaína. Hoje, a facção detém o monopólio da venda de
entorpecentes nos presídios de São Paulo. Recentemente, passou a
disputar o controle dos pontos-de-venda de drogas do lado de fora
das cadeias. Está tendo sucesso na empreitada. [...]
Quando o PCC foi formado, em 1993, seus primeiros líderes viviam
da extorsão de detentos nas cadeias paulistas. Exigiam dinheiro em
troca de “proteção”. Quem não colaborava era jurado de morte. [...] Não
demorou para o grupo organizar ações fora das cadeias. Inicialmente,
eram assaltos. O interesse pelo tráfico surgiu em 2001. [...]
A venda de cocaína é o negócio mais lucrativo do mundo do crime. [...]
O PCC monopolizou a venda da droga nos presídios. [...] Estima-se,
portanto, que o PCC movimente mais de 200 quilos da droga
mensalmente, só nas cadeias. O resultado dessa operação é fabuloso:
lucro de 2 milhões de dólares a cada trinta dias.
A partir de 2003, o PCC começou a “investir” também no comércio de
drogas fora dos presídios. [...] São Paulo tem 25 grandes regiões de

Ver, sobre o assunto, FERRO, Ana Luiza Almeida. Os modelos estruturais do crime organizado e das
organizações criminosas. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 97, n. 877, p. 461-464, nov. 2008.
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distribuição de cocaína mapeadas pela Polícia Militar. Acredita-se que
o PCC já tenha tomado dezessete delas.
Estatísticas da Polícia Federal dão uma ideia do peso do PCC no mercado de drogas em São Paulo. Em 2005, 40% dos grandes carregamentos de cocaína apreendidos pela PF em rodovias e sítios do estado
pertenciam à facção. [...] Para fazer girar esse esquema gigantesco, o
PCC lança mão de bases em outros dois estados: Paraná e Mato Grosso
do Sul. São locais estratégicos, já que fazem divisa com o Paraguai e a
Bolívia, grandes centros fornecedores de cocaína. Como ocorre com
todas as máfias, uma das preocupações do PCC é lavar o dinheiro ganho
no crime. Para isso, o grupo financia “laranjas”, que atuam em ramos
legalizados. A polícia de São Paulo já sabe que o dinheiro do PCC é lavado em cooperativas de perueiros, postos de combustível, desmanches
e lojas de carros usados. O montante auferido nessas atividades segue
para contas bancárias abertas por parentes dos integrantes da cúpula12.

Tem a estrutura do PCC como marca a linha rígida e piramidal, podendo ser assim apresentada, dos escalões superiores aos inferiores, dos
membros efetivos aos colaboradores:
a) líder: é o chefe maior, aquele que estabelece todas as ações da organização;
b) cúpula: dita quem pode se encarregar da venda de drogas nos presídios e
nas favelas sob influência da organização, sendo igualmente responsável
pelo planejamento de ataques e rebeliões;
c) torre: desempenha o papel de “embaixador” do grupo, com a função de
transmitir ordens da cúpula e monitorar os lucros advindos do tráfico;
d) piloto externo: é responsável pelo controle de uma “célula”, que corresponde à unidade administrativa da organização fora dos domínios prisionais, cabendo-lhe vender drogas nas favelas e abastecer de cocaína os
presídios de sua área;
e) ajudante de ordens, armeiro, tesoureiro e soldado: estão todos situados
em igual nível hierárquico, sendo que o primeiro é incumbido de separar a droga e os aparelhos celulares a serem introduzidos pelas visitas
no interior dos presídios; o segundo toma conta dos paióis do grupo,
deixando as armas (pistolas, fuzis, metralhadoras) sempre prontas para
12

PORTELA, Fábio. PCC: Primeiro Comando da Cocaína. Veja, São Paulo, v. 40, n. 1990, p. 62-64, 10 jan.
2007.
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a utilização; o terceiro é encarregado de registrar a movimentação financeira do tráfico de drogas e os empréstimos concedidos a membros da
organização, enquanto o quarto, ex-presidiário de volta às ruas, aufere
comissões com atividades ilícitas (tráfico, roubos ou sequestros), pagando
uma mensalidade ao grupo por tal “direito”;
f) recolhe: é ligado ao tesoureiro, tendo a tarefa de percorrer os pontos de
venda de droga nas favelas e receber a parcela dos lucros reservada à
cúpula;
g) Bin Laden, advogado, visita, preso comum, agente penitenciário e laranja:
estão na categoria dos colaboradores, de forma que o primeiro efetua
missões de risco, a exemplo de incendiar ônibus ou atacar agentes da
lei, para ser recompensado com drogas; o segundo se aproveita, quando
venal, de suas prerrogativas profissionais para ter acesso ao interior das
prisões e agir como pombo-correio dos membros da organização��������
;�������
o terceiro, familiar de um preso comum, pode cumprir exigência do grupo
criminoso de ajudar a levar drogas e aparelhos celulares para as unidades
prisionais; o quarto sofre extorsão mensalmente, resultando de eventual
não colaboração a ameaça à família; o quinto, por suborno ou por medo,
pode se omitir quanto à prática do tráfico de drogas nos presídios, enquanto o sexto representa elemento importantíssimo no mecanismo dos
negócios da organização, empregado para lavar o dinheiro oriundo do
tráfico de drogas, podendo ser, como em muitas hipóteses, um dono de
postos de combustível ou de lojas de carros usados.
Já na esfera prisional, o “piloto” ocupa o mesmo degrau hierárquico do
“piloto externo”, exercendo o papel de comando em um presídio, figurando,
entre suas atribuições, as de administrar o tráfico de drogas, conduzir as
rebeliões e eliminar presos opositores. Abaixo deste, “sintonia” é a pessoa
que, via aparelho celular, mantém contato diário com os demais presídios,
retransmitindo todas as informações e notícias ao piloto, ao passo que “disciplina” é o indivíduo que faz as vezes de capataz, extorquindo presos comuns, cobrando dívidas e levando a cabo homicídios. Ambos compartilham
posição superior em relação ao “preso batizado”, o qual se submete, para se
tornar membro da organização, a um batismo de sangue, jurando lealdade
aos chefes em troca de proteção13.
13

Ibidem, p. 64-65.
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A figura denominada “torre” igualmente pode adquirir a conotação
de líder do PCC. É nesse sentido que ela aparece nos moldes simplificados da
estrutura de ataque da indigitada organização criminosa, a qual é também
composta pelo “piloto” e pelo “soldado”, exposta em reportagem da Revista
IstoÉ:
TORRES
São os seis principais líderes da facção criminosa, responsáveis pela
tomada das decisões mais importantes que são repassadas para os
pilotos.
PILOTOS
Estão localizados dentro e fora das cadeias. Eles repassam as
mensagens para os soldados, sempre em códigos, pelo celular e
também no tradicional boca-a-boca.
SOLDADOS
São responsáveis pela disseminação e execução das ordens da cúpula.
Nas cadeias promovem as rebeliões. Do lado de fora, são os autores
dos ataques14.

De sua parte, Percival de Souza, ao examinar o modelo organizacional
do PCC, nele reconhece traços do estilo da Máfia:

Pois foi exatamente nesse espaço da quebra dos movimentos e dos
contatos que nasceu o crime em forma oficial de empresa, com voz
própria de comando, chamada de torre nos códigos, com ordens regularmente emitidas (os salves) chegando às faculdades (incorporando
ironicamente o conceito, fora das muralhas, que chama os presídios
de escolas do crime). A organização montou uma hierarquia com
postos propositadamente chamados de “soldados” e ����������������
“���������������
generais�������
”������
. Origem paulista, era esse o Primeiro Comando da Capital, o PCC, a frente
do crime formada por prisioneiros. No começo, tinha um código, o
número 1533, porque 15 corresponde à décima quinta letra do alfabeto, P, seguida duas vezes pela terceira letra, C. Portanto, PCC. Com
estatuto. Com batismo. Com rituais de entrada. Com pagamento de
mensalidade. Com garantias de apoio para quem estivesse fora ou
dentro dos cárceres. Com investimentos. Com compra de pessoas
que atuam profissionalmente em vários níveis, inclusive o jurídico,
providenciando a graduação daqueles que seriam os doutores do

14

DAMIANI, Marco. Terror... Pânico... Caos... Vergonha. Isto É, São Paulo, n. 1909, p. 43, 24 maio 2006.
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crime. Criou-se, aos poucos, uma irmandade, ao estilo mafioso, na qual
todos passaram a ser tratados e compromissados como “irmãos”15.

Em outro trecho, o jornalista se debruça sobre o papel do “piloto” e do
“advogado” na engrenagem da organização criminosa em tela, com alicerce
no trabalho desenvolvido pelo Ministério Público em São Paulo:

A associação criminosa, societas sceleris, como se gosta de dizer nos
meios jurídicos, é descrita aqui como trabalhoso resultado de uma série
de investigações, diligências, campanas, observações, rastreamentos,
acompanhamentos, vigilâncias, conversas, interrogatórios, declarações,
assentadas, inquéritos, denúncias, processos, condenações, absolvições, enorme apuração que permitiram aos promotores assegurar que:
Com a expansão da organização, a ordem hierárquica culminou com
a criação dos chamados “pilotos”. Eram presidiários que detinham
poder de mando dentro de determinado presídio ou pavilhão como
representantes dos “fundadores” ou em situação semelhante a estes.
O pavilhão ou presídio sob influência de cada “piloto” ficou conhecido
como “raio”, dentro do qual nova escala hierárquica se estabeleceu,
igualmente de natureza piramidal. O crescimento da organização criminosa e o consequente isolamento de seus principais líderes também
exigiram do Primeiro Comando da Capital a arregimentação de pessoas que pudessem se valer de suas prerrogativas de advogados para
ingressar no sistema penitenciário e com isso levar e trazer notícias,
ordens, determinações, orientações, advertências e outras mais, à
população carcerária. Os advogados ora denunciados integraram a
facção criminosa com esse exclusivo propósito16.

3 Modelos legislativos no campo da repressão à criminalidade
organizada
Há, simplificadamente, dois modelos legislativos17 para a repressão
às organizações criminosas����������������������������������������������
:���������������������������������������������
um������������������������������������������
,�����������������������������������������
que busca efetivamente definir ou caracterizar tipicamente o que seja uma organização criminosa, lançando mão
de conteúdos sociológicos e criminológicos; e outro, que prioriza o critério
15
16
17

SOUZA, Percival de. Sindicato do crime. São Paulo: Ediouro, 2006. p. 21.
Ibidem, p. 205-206.

Sobre o tema dos modelos legislativos, ver FERRO, Ana Luiza Almeida. Crime organizado e organizações criminosas mundiais. Op. cit., p. 597-602.
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dogmático para o tratamento típico do fenômeno. No primeiro grupo, está o
art. 416 bis do Código Penal italiano; no segundo, podem ser mencionados,
por ilustração, o § 129 do Código Penal germânico, o art. 450-1 do diploma
francês, o art. 299 do estatuto português e o próprio art. 288 do Código Penal brasileiro, todos centrados na figura genérica da associação ilícita, com
variações terminológicas.
Encontra-se no primeiro caso a proposta legislativa de Luiz Flávio
Gomes. Sob o argumento de pretender prevenir qualquer ofensa aos
princípios da taxatividade e ofensividade, estabelece, como elementos essenciais, a tipificação dos requisitos básicos do crime organizado, de natureza
instrumental, organizacional e operacional, e a exigência de uma potencialidade agressiva ou fraudulenta de cunho duradouro e difuso. Tal é o teor do
seu esboço de projeto de lei:
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º O art. 288 e seu parágrafo único do Decreto-Lei 2.848, de 7 de
dezembro de 1940, passam a ter a seguinte redação:
ASSOCIAÇÃO ILÍCITA
‘Art. 288. Associarem-se duas ou mais pessoas, de modo estável e
permanente, para o fim de cometer crimes:
Pena – reclusão, de um (1) a três (3) anos.
ASSOCIAÇÃO ARMADA
§ 1º A pena aplica-se em dobro, se a associação ilícita é armada.
ASSOCIAÇÃO ORGANIZADA
§ 2º Se a associação ilícita é organizada:
Pena – reclusão, de três (3) a seis (6) anos.
§ 3º Considera-se organizada a associação ilícita quando presentes no
mínimo três das seguintes características:
I – hierarquia estrutural;
II – planejamento empresarial;
III – uso de meios tecnológicos avançados;
IV – recrutamento de pessoas;
V – divisão funcional das atividades;
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VI – conexão estrutural ou funcional com o poder público ou com
agente do poder público;
VII – oferta de prestações sociais;
VIII – divisão territorial das atividades ilícitas;
IX – alto poder de intimidação;
X – alta capacitação para a prática de fraude;
XI – conexão local, regional, nacional ou internacional com outra organização criminosa’18.

São vários os méritos do esboço. Substitui a velha expressão “quadrilha ou bando”, abrangendo termos alternativos com a mesma significação,
por outra mais moderna, “associação ilícita”, acolhendo a tendência terminológica de muitos códigos penais estrangeiros, sobretudo os de língua
espanhola, como o espanhol, o argentino e o chileno. Oferece uma definição
de organização criminosa — conquanto sob o título de “associação organizada” — a ser incorporada intra codicem, escapando à excepcionalidade das
leis extravagantes. Parte da noção inicial e genérica da “associação ilícita”
para a definição dos contornos peculiares à “associação organizada”. Especifica um adequado e seleto elenco de traços da organização criminosa, no
esforço de sua conceituação típica, de derivação sociológica e criminológica.
Esta é, talvez, sua maior virtude. Entretanto, neste ponto descansa também
o seu calcanhar de Aquiles. Ao se decidir por uma configuração mínima da
organização criminosa, fundada em somente três dos atributos discriminados, no que evoca a técnica do art. 210 bis do Código Penal de la Nación
Argentina — a diferença é que lá o requisito mínimo desce para duas das
características enumeradas19 —, a proposta do juiz abre a possibilidade de
enquadramento de uma mera quadrilha, mesmo que organizada, em tal dispositivo. Nesse sentido, uma associação ilícita com, por exemplo, hierarquia
estrutural, recrutamento de pessoas e divisão funcional das atividades não
constitui necessariamente uma organização criminosa, podendo facilmente
representar uma simples quadrilha em razoável patamar organizacional.
In casu, encontra-se ausente o atributo mais distintivo das organizações
criminosas, ou seja, a conexão com o Poder Público ou com algum(ns) de
18
19

GOMES, Luiz Flávio. Âmbito de incidência da Lei 9.034/1995. In: GOMES, Luiz Flávio; CERVINI,
Raúl. Crime organizado: enfoques criminológico, jurídico (Lei 9.034/1995) e político-criminal. 2.
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 98-100.
ARGENTINA. Código penal de la nación argentina, ley 11.179. Buenos Aires: DEOF, 1997. p. 55-56.
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seus representantes20. É que, no esboço de Luiz Flávio Gomes, todos os traços listados possuem a mesma importância caracterizadora. É irrefragável
que a técnica do requisito mínimo de apenas três elementos dentre vários
apresentados tem suas vantagens no domínio probatório, porém à custa de
perda de acuidade na definição típica do fenômeno, consoante já destacado,
e ainda determinado grau de insegurança jurídica. Isto não lhe tira, decerto,
os seus não poucos méritos.
Igualmente laudável é a sugestão legislativa de Sheila Selim de Sales
— enquadrada no segundo grupo —, embora por razões distintas. A autora
pugna pela imediata revogação da Lei 9.034, de 03/05/1995, por impor, na
linha do “Direito penal da emergência” e do “simbolismo”, drásticas alterações na seara processual, em prejuízo de princípios constitucionais, com a
progressiva ampliação do âmbito da legalidade, tendo por efeito implacável o arbítrio. Admite, por outro lado, ser imperativa a intervenção penal
para a prevenção do crime organizado, em processo de expansão neste país,
mormente nas áreas do narcotráfico e da macrocriminalidade econômica.
Consequentemente, defende a inclusão, no corpo do Codex, em homenagem
ao princípio de “reserva do código”, do art. 288-A (a proposta da penalista
é anterior à edição da Lei 12.720, de 27 de setembro de 2012), visando à
diferenciação entre as hipóteses do crime de colarinho branco ou da “cifra
dourada” e desconhecida e a criminalidade das quadrilhas comuns, pela avaliação de que a primeira categoria delitiva permanece intocável em relação
ao instrumental penal, em virtude do cunho seletivo do sistema penal, da
sutileza de seus métodos, do seu poder de infiltração na tessitura do Estado
e das instituições e do seu grande poder econômico. Destarte, avisa que sua
proposição de lege ferenda, referente à introdução de dispositivo no seio
do Código Penal vigente, esquiva uma abordagem emergencial e seletiva,
do direito penal do “mero suspeito” e do recurso à legislação extra codicem,
rechaçando “duplos binários” e “simbolismos”:
20

Art. 288-A – Forma qualificada – Se a quadrilha ou bando tem por
finalidade a prática de crimes:

“Fundamental nas estratégias de organização de crimes desta natureza, emerge o componente
conexão com o poder público, elemento este que se destina a neutralizar as ações do Estado, tendentes a combater o crime organizado”. GOMES, Abel Fernandes. Introdução. In: GOMES, Abel
Fernandes; PRADO, Geraldo Luiz Mascarenhas; SANTOS, William Douglas Resinente dos. Crime
organizado e suas conexões com o Poder Público: comentários à Lei 9.034/1995: considerações
críticas. Rio de Janeiro: Impetus, 2000. p. 3.
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I – contra o sistema financeiro nacional;
II – contra o trabalho e a organização do trabalho (Decreto-Lei
5.425/1943, Decreto-Lei 368/1968, Lei 7.783/1989, Lei 9.029/1995
e os crimes definidos no Título IV do Código Penal);
III – contra a ordem tributária, econômica e relações de consumo;
IV – contra a administração pública;
V – contra a saúde pública;
VI– contra o meio ambiente.
Pena: Reclusão, de 3 a 6 anos.
§ 1º Se o agente é funcionário público ou exerce mandato público
eletivo:
Pena: reclusão, de quatro a oito anos.
§ 2º Nos crimes previstos nos arts. 288 e 288-A, o juiz pode diminuir
a pena até metade se o agente:
I – desiste voluntariamente de participar da associação, antes da
obtenção de qualquer vantagem ilícita;
II – impede a realização de crime pelos demais associados.
§ 3º Fica isento de pena o agente que, espontânea e voluntariamente, em
qualquer fase do procedimento, colaborar com a justiça possibilitando
o desmantelamento da quadrilha ou bando21.

A proposta contém, sem dúvida, os requisitos anunciados pela jurista.
Entre suas incontestáveis virtudes, está a criação da modalidade qualificada
relativa à hipótese do agente que ostenta a condição de funcionário público
ou desempenha mandato público eletivo, por exibir uma expressão, em
termos normativos, da conexão das organizações criminosas com representantes do Poder Público e políticos. A doutrinadora igualmente inova ao
apresentar disposições sobre a desistência voluntária e o arrependimento
eficaz no próprio contexto do projetado art. 288-A, parecendo se inspirar
no § 129, n. (6), do Codex alemão22. Tal qual Luiz Flávio Gomes, repele a
excepcionalidade das leis extravagantes, fazendo do Código Penal pátrio o
locus do tipo sugerido.
21
22

SALES, Sheila Jorge Selim de. Escritos de direito penal. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 248250.
Ibidem, p. 226.

46

I Jornada de Direito Penal

A conservação da expressão “quadrilha ou bando”, em sua formulação de boa técnica jurídica, segue a tradição do Código Penal brasileiro,
conquanto tenhamos preferência pela expressão “associação ilícita”, para
indicar as associações e grupos ilícitos em geral, categoria das tradicionais
quadrilhas, no caso do atual art. 288, e pela expressão “organização criminosa”, para designar a associação do crime organizado, em um hipotético novo
art. 288-A, por serem expressões mais precisas, com a marca da modernidade
e padrão internacional.
No tocante à estratégia de especificação dos crimes-fim da quadrilha
ou bando, em sua versão qualificada, é mister observar as desvantagens de
sua aplicação, como instrumento de enunciação típica (cunho notadamente
restritivo, provocando a necessidade de frequente atualização do rol selecionado23, não contribuição significativa à captação da ideia substantiva de
organização criminosa e de crime organizado e, por conseguinte, à consecução de seu conceito, mesmo o legal, que não pode dispensar o recurso a
dados sociológicos, como fenômeno criminológico que é). Cabe registrarmos,
contudo, que a opção pela listagem de delitos é de recorrente uso e possível
utilidade em formulações típicas alicerçadas no critério dogmático, além de
propiciar segurança jurídica, detendo inegável valor garantista, por ser um
modelo fechado, o que não implica afirmar que um modelo de derivação
sociológica, como aquele aqui propugnado, não possa também preencher
o requisito de respeito a princípios garantistas, constitucionalmente assegurados.
23

William Oliveira consigna os principais problemas ligados à adoção do modelo fechado no caso da
Lei 9.613, de 03/03/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro), em seu art. 1º: “Essa diferença é relevante, pois a opção político-criminal que realizamos (apesar de aparentar um maior garantismo ante
o estabelecimento taxativo dos crimes precedentes) irá proporcionar problemas sistemáticos e
práticos no futuro. As principais consequências da adoção de um modelo fechado são: a) ao deixar
de estabelecer uma fórmula genérica, o legislador se viu obrigado a manter uma extraordinária
atenção sobre os novos acontecimentos delitivos, pois o surgimento de novas formas de criminalidade irá obrigar à ampliação e atualização do rol estabelecido nos incs. I a VII do art. 1º; b) por
outro lado, a formulação de uma lista implica numa necessária e contínua revisão da legislação
penal, no sentido de verificar se as figuras contidas no rol ainda são consideradas crime ou não.
Basta observar que um dos delitos mencionados no art. 1º — o terrorismo (inc. II) — ainda não
encontra tipificação específica em nosso sistema jurídico-penal.” OLIVEIRA, William Terra de.
Dos crimes e das penas. In: CERVINI, Raúl; OLIVEIRA, William Terra de; GOMES, Luiz Flávio. Lei
de lavagem de capitais: comentários à Lei 9.613/1998: aspectos criminológicos e político-criminais: tipologia da lavagem de capitais: direito internacional e comparado: dos crimes e das penas:
aspectos processuais e administrativos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. p. 332-333.
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4 Uma nova proposta legislativa para a criação da figura típica da
organização criminosa
Finalmente, a proposição de lege condenda adiante exposta24 parte
da premissa de que todo fenômeno delitivo pode e deve ser descrito “pelo
que é”, não sendo “o que faz” suficiente para a sua caracterização, dentro ou
fora das trincheiras da tipicidade. Não é possível a identificação do que seja
uma organização criminosa pelos ilícitos penais que promove ou objetiva
promover. A criminologia é um instrumental necessário para a definição e
caracterização típica do crime organizado e das organizações criminosas, reconhecidamente um fenômeno sociológico e, particularmente, criminológico.
É nesse sentido a opção cá adotada pelo modelo de orientação sociológica,
com reverência aos princípios constitucionais25.
Trata-se de um primeiro delineamento, que procura inspiração em
muitas fontes, no esforço de contribuição para o aperfeiçoamento da legislação penal brasileira no atinente ao tratamento do crime organizado:
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º Os arts. 288, caput e parágrafo único, e 288-A, do Decreto-Lei
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passam a vigorar
com a seguinte redação:
Associação ilícita
“Art. 288. Associarem-se três ou mais pessoas, estável e
permanentemente, para o fim de cometer infrações penais:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço até metade, se a associação ilícita é
armada ou se o agente é funcionário público ou desempenha mandato
público eletivo.
§ 2º A pena reduz-se de um terço, se as únicas infrações penais visadas
são contravenções penais”.

24
25

A respeito de nossa proposta legislativa, ver FERRO, Ana Luiza Almeida. Crime organizado e organizações criminosas mundiais. Op. cit., p. 602-606.

Ver, a propósito, GOMES, Luiz Flávio. Âmbito de incidência da Lei 9.034/1995. In: GOMES, Luiz
Flávio; CERVINI, Raúl. Op. cit., p. 98-99.
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Organização criminosa
“Art. 288-A. Associarem-se três ou mais pessoas, estável e
permanentemente, por intermédio de entidade jurídica ou não, sob
motivação de ganho econômico ou financeiro, para o fim de cometer
crimes, assumir, direta ou indiretamente, o controle de empresa ou
atividade econômica lícita ou de negócios e serviços públicos, ou obter,
direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a
neutralização da eficácia da atuação de funcionário público, valendo-se
de intimidação, violência, corrupção, fraude, tráfico de influência ou
outro meio assemelhado:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e perda de bens e valores.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço até metade, se o agente funda,
chefia ou dirige a organização criminosa.
§ 2º A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e perda de
bens e valores, se:
I – o agente é funcionário público ou desempenha mandato público
eletivo;
II – o agente participa de associação ou empresa com fins lícitos, para
ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores, direta
ou indiretamente, obtidos como produto das atividades ilícitas da
organização criminosa;
III – a organização criminosa é composta por dez ou mais pessoas ou
é armada;
IV – a organização criminosa é de caráter paramilitar ou do tipo milícia.
§ 3º Nos casos previstos neste artigo, a imposição da pena de perda de
bens e valores obedecerá ao disposto no art. 45, § 3º, deste Código”.
Art. 2º O Título IX do Decreto-Lei 2.848, de 1940, passa a vigorar
acrescido do seguinte artigo:
Organização terrorista
“Art. 288-B. Associarem-se três ou mais pessoas, estável e
permanentemente, sob motivação política, social ou religiosa, para
o fim de prejudicar a integridade ou a independência nacionais,
subverter a ordem democrática e constitucional, intimidar pessoas,
grupo ou a população em geral, influenciar a política do governo ou
constranger funcionário público a fazer, tolerar que se faça ou deixar
de fazer alguma coisa, mediante o cometimento de atos terroristas:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
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§ 1º Consideram-se atos terroristas, para os efeitos penais, os crimes,
motivados por qualquer dos fins indicados no caput, contra a vida, a
integridade física ou a liberdade das pessoas, de produção dolosa de
perigo comum, contra a saúde pública, de dano contra o patrimônio
público, de sabotagem, contra a segurança dos transportes e das
comunicações, ou que envolvam o emprego de energia nuclear, armas
de fogo, biológicas ou químicas, substâncias ou artefatos explosivos e
meios incendiários de qualquer natureza.
§ 2º A pena aumenta-se de um terço até metade, se o agente funda,
chefia ou dirige a organização terrorista.
§ 3º A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se:
I – o agente é funcionário público ou desempenha mandato público
eletivo;
II – o agente participa de associação ou empresa com fins lícitos, para
ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores, direta
ou indiretamente, obtidos como produto das atividades ilícitas da
organização terrorista;
III – a organização terrorista é composta por dez ou mais pessoas ou
dispõe, para fins criminosos, de armas com tecnologia nuclear, armas
de fogo de uso exclusivo das Forças Armadas, biológicas ou químicas,
substâncias ou artefatos explosivos e meios incendiários de qualquer
natureza.
§ 4º Nos crimes previstos nos arts. 288, 288-A e 288-B, o juiz pode
reduzir a pena de um terço até metade, se o agente:
I – revelar a existência, estrutura, modo de operação e atividades
principais da associação ou organização;
II – desistir voluntariamente de participar da associação ou
organização, antes da consecução de qualquer vantagem ilícita;
III – impedir a realização de crime pelos demais membros da associação
ou organização;
IV – fornecer informações que levem à identificação de líderes e
membros da associação ou organização e à localização de bens, direitos
ou valores, obtidos como produto das atividades ilícitas da associação
ou organização.
§ 5º Nos crimes previstos nos arts. 288, 288-A e 288-B, o juiz pode
deixar de aplicar a pena, se o agente, espontânea e voluntariamente, em
qualquer fase do procedimento ou processo, colaborar com a Justiça,
possibilitando o desmantelamento da associação ou organização.
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.

Alguns breves comentários se fazem necessários.
Na redação do art. 288, a substituição de “crimes” por “infrações
penais” objetiva preencher uma lacuna, com a inserção das contravenções
penais entre os ilícitos visados, atos que, consoante opina Carnelutti, “são,
ou podem ser, nocivos à convivência social26”. O conhecido envolvimento
de determinadas categorias de contraventores, como os “bicheiros”, em
continuados empreendimentos ilícitos de caráter associativo recomenda a
medida. O projetado § 2º pretende atender à menor danosidade potencial
inerente às contravenções, em contraste com os crimes.
Justifica-se a opção pela quantidade de três pessoas como requisito
mínimo de composição das três associações tipificadas (associação ilícita,
organização criminosa e organização terrorista) pela constatação de que
três é um número que melhor reflete a natureza de associação do que dois,
este mais adequado para a noção de mero acordo27. E três já pode expressar
uma associação com especialização e divisão de tarefas, motivo pelo qual
afastamos o quatro, número mínimo acolhido pelo art. 288, caput, do Código
Penal brasileiro. Três é, ainda, a quantidade mínima de pessoas prevista nos
artigos 416 e 416 bis do Codex italiano, respectivamente sobre a “associação
para delinquir” e a “associação de tipo mafioso”; no art. 282 bis.4 da Ley de
Enjuiciamento Criminal, estatuto processual espanhol, sobre a “delinquência
organizada”; e no art. 210 do Código Penal de la Nación Argentina, sobre a
“associação ilícita”.
O caput do sugerido art. 288-A não contém todos os atributos indicados como características principais da organização criminosa, com o propósito de evitar excessivo detalhamento na definição típica, em homenagem
às regras da boa técnica jurídica.
A inclusão da figura da “organização terrorista” tem como escopo
não somente oferecer uma contribuição concreta sobre outro tema polêmico, negligenciado em nossa doutrina e lacunoso em nossa legislação, mas
igualmente confrontar tal associação com a organização criminosa. Aí reside
a razão da não exibição de um tipo penal destinado ao terrorismo como fenô26
27

CARNELUTTI, Francesco. Como nasce o direito. Tradução de Hiltomar Martins Oliveira. Belo Horizonte: Líder Cultura Jurídica, 2001. p. 25.
Ver DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia: o homem delinquente e
a sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, 1992. p. 35.
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meno não associativo, cometido de forma individual ou em simples concurso
de pessoas, o que não quer dizer que esta providência legislativa não seja
imperiosa, porém apenas que este não é o contexto oportuno.

5 Considerações finais

O caminho jurídico, é certo, não tem o condão de conduzir a soluções
mágicas para o bem-sucedido controle do crime organizado. Não olvidemos
que o direito penal é e deve ser condizentemente tratado como a ultima
ratio do controle social, não a primeira. Nem tampouco possuem tal poder
quaisquer medidas e estratégias administrativas ou políticas que mirem,
pela via repressiva, à mera e completa erradicação do problema. O crime
organizado, como o crime em geral, pode ser controlado, contudo não totalmente erradicado, sob as condições sociais, econômicas, políticas e culturais hodiernamente conhecidas, até pela possibilidade, sempre presente,
de que, embora venha a ser sistemática e eficazmente arrostado, assuma
novos aspectos, guardando velhos traços, sem implicar, portanto, o seu cabal
desaparecimento.
De qualquer modo, não nos é dada a alternativa de baixar a guarda,
caso algum dia cheguemos a imaginá-lo “sob controle”, à maneira de uma
serpente aprisionada, cuja maior parte do veneno haja sido extraída, pois
essa serpente habita em nós. Antes de buscá-la no outro, devemos procurá-la
no espelho. Ela cresce à sombra das próprias estruturas socioeconômicas e
políticas de uma cidade, de uma região, de um país, uma imagem refletida
no espelho da sociedade.
Destarte, para controlar o ímpeto, o apetite e o alcance das organizações criminosas, esses conquistadores tão influentes, tão insidiosos, tão
poderosos, para quebrar-lhes a espada, mitigando os seus efeitos perniciosos, o máximo possível, não é suficiente apenas brandir a espada da lei,
mesmo sendo esta necessária, contra a impunidade, mediante inovações ou
alterações legislativas que sejam acompanhadas de medidas e estratégias
administrativas e sejam mais apropriadas para o enfrentamento de uma
macrocriminalidade com características únicas, que propiciem ao Ministério
Público, um dos indiscutíveis protagonistas, dirigir, coordenar e empreender
os esforços em prol desse fim, com a assistência imprescindível da Polícia,
e ao Poder Judiciário dispor de elementos e estrutura bastantes para o bem
julgar. Também é forçoso erguer uma nova cruz, que propague valores éti52
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cos, de respeito ao ser humano e à sua dignidade, de cultivo dos frutos do
mérito e do trabalho honesto, de rechaço em relação às obras da esperteza
e da apropriação do público por interesses privados, que traga uma nova
mentalidade, em nível local e mundial, pela qual o lucro e o poder cobiçados
não se tornem os ídolos dominantes do mercado e da política, na qual a ética
da fraternidade e da solidariedade oriente o desempenho de cada profissão
e o exercício do serviço público e não seja sacrificada ao altar da lógica das
aparências e do ganho fácil e egoístico, enfim, que inspire a construção de
um mundo mais justo e mais ético. É esta a fome que deve presidir as ações
de controle de tal modalidade delituosa.
A proposta legislativa objeto deste artigo não ostenta a pretensão
de esgotar todas as possibilidades ou de ser definitiva. Aliás, nem poderia.
Pretende, na verdade, ser um esboço, que se junte a outras ideias, visando
à edificação de um sólido castelo de soluções eficientes, eficazes e efetivas
para o controle do crime organizado.
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A imposição de efeitos próprios da sentença penal
condenatória à transação penal prevista na Lei 9.099/1995
Andrea de Araujo Peixoto1

Pende no Supremo Tribunal Federal o julgamento de processo no
qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria constitucional suscitada relativa à possibilidade, ou não, da imposição dos efeitos próprios da
sentença penal condenatória à transação penal prevista na Lei 9.099/1995.
O paradigma eleito decorre do Agravo de Instrumento AI 762146
RG/PR – Paraná (Tema 187). No caso concreto, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao julgar o Recurso de Apelação .
2008.0018641-8/0, originado do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca
de Londrina, partindo do princípio de que a sentença que homologa a transação penal tem natureza condenatória — ainda que sumária ou imprópria
—, admitiu a aplicação dos efeitos genéricos da condenação previstos no art.
91, II, a e b, do Código Penal. Com tal entendimento, foi negada ao apelante a
restituição dos bens apreendidos que constituíam instrumento ou produto
do crime, cujo perdimento foi determinado na sentença.
Nesse processo ocorreu de o autor do fato, perante o juizado especial,
aceitar a proposta de transação penal ofertada pelo Ministério Público, que
foi homologada pelo juiz. A referida transação foi cumprida integralmente,
acarretando a extinção da punibilidade, também declarada por sentença.
Contudo, no mesmo título judicial, foi decretada a perda de uma motocicleta
de propriedade do autor do fato em favor da União, por aplicação do art. 91,
II, do Código Penal.
No recurso que será apreciado pelo STF, o autor do fato alega que a
sentença de primeiro grau, confirmada pelo acórdão recorrido, impôs-lhe
uma sanção penal sem que houvesse uma sentença condenatória, o que
seria indevido, uma vez que da transação penal não se deduz sua confissão,
devendo permanecer intocado o princípio da presunção de inocência.
Aduz também que, a se manter o confisco do bem apreendido sob o
argumento de que ele constitui instrumento ou produto do crime, estar-se1

Juíza federal substituta.
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-ia ferindo os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa,
do devido processo legal e da presunção de inocência, além de se violar o
direito fundamental de propriedade.
O presente trabalho se dedicará a antecipar, ao menos em parte, a
discussão a ser travada no julgamento da questão reconhecida como de
repercussão geral para apresentar uma conclusão sobre a possibilidade ou
não de o confisco, como efeito penal da sentença, poder ser aplicado pelo
juiz ao homologar a transação penal.
Partiremos da análise do confisco, previsto pelo Código Penal como
efeito da condenação, e, após, analisaremos a controvérsia acerca da natureza da sentença que homologa a transação penal para aferirmos se os dois
institutos — o confisco e a transação penal — podem coexistir.
O capítulo VI do Código Penal, que compreende os arts. 91 e 92, trata
dos efeitos da condenação. São eles efeitos secundários ou acessórios da sentença, uma vez que o efeito principal da sentença é fixar a pena, como explica
Nucci (2009, p. 402). Para o autor, a sentença condenatória produz efeitos
secundários de duas ordens, quais sejam: os penais, como, por exemplo,
impedir ou revogar o sursis e os extrapenais, esses divididos entre genéricos
e específicos, respectivamente previstos nos arts. 91 e 92.
Os efeitos genéricos incluem tornar certa a obrigação de indenizar o
dano causado pelo crime, inciso I do art. 91, e o confisco, inciso II do mesmo
artigo.
Quanto ao confisco, prevê a norma a perda em favor da União dos
instrumentos e dos produtos do crime, com a seguinte redação:
Art. 91. São efeitos da condenação:
I – omissis;
II – a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de
terceiro de boa-fé:
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo
fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua
proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Quanto aos instrumentos do crime que podem ser confiscados pelo
Estado, esclarece Nucci (2009, p. 405) que são aqueles cujo porte, uso, detenção, fabrico ou alienação são vedados. Já quanto ao produto do crime,
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trata-se daquilo que foi diretamente conquistado com a prática delituosa
e também os bens ou valores nos quais o produto do crime foi convertido.
No caso da motocicleta de propriedade do autor do fato, apreendida na lavratura do Termo Circunstanciado, dada a explanação acima, só se
poderia concluir que entendeu o magistrado ser tal bem fruto de conversão
de produto auferido com a prática delituosa, uma vez que, sendo a posse e
propriedade de motocicleta evidentemente lícita, não poderia ser confiscada
como instrumento do crime com fulcro na alínea a do inciso II do art. 91 do
Código Penal.
Sobre o confisco dos produtos do crime ou dos bens ou valores que
constituam proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso,
Rogério Greco (2008, p. 663) defende que, embora tal instituto seja tradado
pela legislação penal como efeito automático da sentença penal condenatória,
o julgador deveria fundamentar sua incidência no caso concreto, explicitando
os motivos que o levaram a presumir que aquele bem fora adquirido com o
fruto da prática ilícita. Justifica tal exigência através da natureza do confisco,
considerado pelo autor como medida extrema, excepcional e merecedora
de cuidados cuja aplicação deve decorrer da convicção de que os produtos,
bens e valores são mesmo provenientes da prática de crime.
Nesse ponto, cabe o esclarecimento de Flávio Augusto Monteiro de
Barros (2008, p. 595):
Note-se que a lei não permite, como efeito da condenação, o confisco
de bens particulares do condenado, mas apenas o dos instrumentos
e produtos do crime [...]. Ressalte-se, contudo, a possibilidade de se
confiscar apenas o produto do crime, cuja propriedade seja do réu,
preservando-se destarte, o interesse de terceiros de boa-fé.

Também Cezar Roberto Bitencourt (2009, p. 753) recomenda especial atenção ao se determinar o confisco, alertando que é indispensável que
haja demonstração inequívoca do vínculo entre a infração penal praticada
e o proveito obtido (coisa ou vantagem adquirida).
Considera o referido autor que “com o confisco o Estado visa impedir
que (...) o produto do crime enriqueça o patrimônio do delinquente, c����
onstituindo-se em medida salutar, saneadora e moralizadora” (BITENCOURT,
2009, p. 734).
Decorrendo, pois, de decisão devidamente fundamentada, ficaria
inabalado o direito fundamental de propriedade e o devido processo legal.
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penal.

Delineado o instituto do confisco, passemos à análise da transação

A transação penal foi inovação trazida pela Lei 9.099/1995, que, em
seu art. 72,  prevê a “aplicação imediata de pena não privativa de liberdade”.
Para muitos a referida lei instaurou um novo modelo político-criminal
no país, que, até então, era eminentemente repressivo. Destacaram-se nessa
inovação os institutos da suspensão condicional do processo e a transação.
A transação é, assim, compreendida como medida despenalizadora,
em que se abre mão da propositura da ação penal (princípio da oportunidade regrada) mediante a aceitação, pelo autor do fato e seu defensor, do
cumprimento imediato de uma pena de multa ou restritiva de direitos.
Joel Dias Figueira Júnior e Maurício Antonio Ribeiro Lopes (2009, p.
602 e ss.) apontam a origem da transação penal, em seu sentido contemporâneo, no direito de tradição anglo-saxônica através do instituto da plea
bargaining, consistente fundamentalmente na negociação entre o Ministério
Público e a defesa, destinada a obter uma confissão de culpa em troca da
acusação por um crime menos grave ou por um número mais reduzido de
crimes. Tal sistemática, segundo os autores, seria adotada, com mínimas
diferenças, nos EUA, na Inglaterra e na Holanda.  Indicam também que a
transação no direito brasileiro buscou ainda inspiração no patteggiamento do
direito italiano, cujo fim é rapidamente resolver o processo com a dispensa
do rito formalístico do procedimento ordinário. Nesse caso, ao contrário do
modelo acolhido no Brasil, a proposta de transação tem caráter bifronte,
podendo partir também da defesa.
O fato é que optou o legislador brasileiro em legislar de forma menos
abrangente, se observados os dois institutos de inspiração acima mencionados. Entre nós a legitimação ficou restrita ao Ministério Público; o instituto
aplica-se somente às infrações de menor potencial ofensivo, não pode ser
feita fora do processo e não há possibilidade de se transacionar a redução
da pena privativa de liberdade.
Outra distinção importante, embora não haja consenso doutrinário
a esse respeito, é que, diferentemente do sistema do plea bargaining, nossa
transação penal não importa em reconhecimento de culpa.
Aceita a proposta pelo autor do fato, não sendo o caso de arquivamento e presentes os requisitos legais enumerados no art. 76 da Lei 9.099/1995,
o juiz homologa a transação.
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Chega-se aqui a outro ponto nevrálgico do presente trabalho: a natureza da sentença que homologa a transação penal. Isso porque a natureza
da sentença foi considerada pelo acórdão recorrido, no caso concreto aqui
analisado, como pressuposto para se permitir a aplicação dos efeitos secundários da condenação, em especial o confisco.
A Doutrina, nesse ponto, divide-se em três correntes: uma primeira
defende ser condenatória a sentença que homologa a transação. Para outros,
a natureza da sentença é condenatória imprópria e, para uma última corrente,
é ela meramente homologatória.
Entre os defensores da primeira corrente, encontramos os autores
Fernando da Costa Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior (2002, p. 577),
que, na obra Juizados Especiais Federais Cíveis e Criminais, Comentários à Lei
10.259, de 10/07/2001, defendem:
Como não ser uma sentença condenatória, se o juiz, acolhendo a proposta da transação, aplicará, diz o § 4º do art. 76 da Lei 9.099/1995,
“a pena restritiva de direitos ou multa”? Penas caracterizadoras de
uma sanção penal. O art. 32 do CP estabelece quais são as espécies
de pena, e entre elas estão as restritivas de direitos e a multa. Aplicar
tais penas não será condenar? Temos uma sentença e uma sentença
condenatória, ainda que homologatória. (...) Desse modo, a sentença
homologatória da transação em que o autor do fato aceitou que lhe
fosse aplicada uma sanção, apesar de não se reconhecer culpado, só
pode ser de natureza condenatória.

Julio Fabbrini Mirabete (2000, p. 142) situa-se na segunda corrente,
para quem a natureza condenatória imprópria da sentença decorre da aplicação da pena, mas não de seus efeitos. Veja-se:

Segundo entendemos, a sentença homologatória da transação tem caráter condenatório e não é simplesmente homologatória, como muitas
vezes tem-se afirmado. Declara a situação do autor do fato, tornando certo o que era incerto, mas cria uma situação jurídica ainda não
existente e impõe uma sanção penal ao autor do fato. Essa imposição,
que faz diferença entre a sentença constitutiva e a condenatória, que
se basta a si mesma, à medida que transforma uma situação jurídica,
ensejará um processo autônomo de execução, quer pelo Juizado, quer
pelo Juiz de Execução, na hipótese de pena restritiva de direitos. Tem
efeitos processuais e materiais, realizando a coisa julgada formal e
material e impedindo a instauração de ação penal. É certo, porém, que
a sentença não reconhece a culpabilidade do agente nem produz os
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demais efeitos da sentença condenatória comum (itens 19.4.1 a 19.4.3).
Trata-se, pois, de uma sentença condenatória imprópria.

Para os defensores da natureza homologatória de tal sentença, como
Ada Pellegrini Grinover, ausente a acusação, não se poderia admitir a natureza condenatória.  Argumentam que a própria lei sinaliza que a aceitação
da imposição da pena não traz consequências no campo criminal, salvo a
de impedir novo benefício no prazo de cinco anos, conforme § 4º do art. 76.
De fato, como lecionam Grinover et al. (2002), “na sentença que aplica
a medida alternativa não há qualquer juízo condenatório por faltar o exame
dos elementos da infração, da prova, da ilicitude ou da culpabilidade”.
Oportuno transcrever a ponderação dos autores:

A conclusão só pode ser esta: a sentença que aplica a pena, em face
do consenso dos interessados, não é absolutória nem condenatória.
Trata-se simplesmente de sentença homologatória da transação, que
não indica acolhimento nem desacolhimento de pedido do autor (que
sequer foi formulado), mas que compõe a controvérsia de acordo com
a vontade dos partícipes, constituindo título executivo judicial.  São os
próprios envolvidos no conflito a ditar a solução para a sua pendência,
observados os parâmetros da lei. (GRINOVER, et al. 2002, p. 157.)

Esse último entendimento já foi encampado pelo Supremo Tribunal
Federal no HC 79.572/GO e no RE 268.320-5/PR, em ocasiões nas quais se
decidiu pela impossibilidade de conversão automática da pena restritiva de
direitos, não cumprida, em pena privativa de liberdade.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona pela natureza condenatória da sentença (HC 176181 / MG, HC 33487 / SP) em
decisões pelo não cabimento de propositura de ação penal, na hipótese de
descumprimento da transação penal.
Assim, poderíamos inferir que, dependendo da corrente em que se
posicione a respeito da natureza da sentença que homologa a transação, a
conjugação com o instituto do confisco seria ou não possível.
Caso se considere sua natureza como condenatória ou condenatória
imprópria, admitir-se-ia a aplicação do confisco, uma vez que efeito secundário da sentença condenatória. Na hipótese de se considerar a sentença
meramente homologatória, estaria afastada essa possibilidade.
Essa ponderação também é feita por Grinover et al. (2002):
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Dessa visão surgem importantes consequências práticas não tendo a
sentença homologatória natureza condenatória (própria ou imprópria que seja), dela não podem decorrer outras consequências penais,
possíveis se a ela se atribuísse aquela natureza.  Por isso é que, com
toda a razão, os tribunais têm negado o confisco de arma de fogo, em
decorrência de aplicação de pena em contravenção de porte de arma.

Perfilhamo-nos aqui à corrente que entende ser a sentença que acolhe
a transação penal meramente homologatória, não podendo dela decorrerem
consequências penais não previstas em lei.
Dessa forma, inviável decidir pelo confisco na sentença homologatória da transação, uma vez que este é efeito da sentença penal condenatória.
A questão pode, ainda, ser vista por ângulo diverso, mas alcançando
a mesma conclusão, como faz Bitencourt.
Para tal autor é irrelevante se perquirir a natureza jurídica da homologação da transação penal porque as consequências dessa decisão não
se alterariam com a atribuição desta ou daquela natureza.
Isso se daria porque “a própria Lei dos Juizados Especiais encarregou-se de definir seus efeitos, optando, inclusive, por excluir, excepcionalmente,
alguns deles (art. 76, §§ 4º e 6º), em decorrência da política criminal adotada”
(BITENCOURT, 2005, p. 12).
Bitencourt rechaça a ideia de a decisão homologatória ter qualquer
conteúdo condenatório — ou mesmo condenatório impróprio —, principalmente porque o mérito não foi enfrentado.
Assim, reconhecendo-se a impossibilidade de se decidir pelo confisco
de bens e valores, que seriam produto do crime ou proveito auferido com
a prática criminosa, na sentença homologatória da transação não haveria
ofensa ao devido processo legal, necessário para privar o indivíduo do direito
de propriedade.
Isso não significa, por óbvio, que outras providências jurídicas não
possam ser buscadas a fim de se evitar que o autor de fato enriqueça com
a prática delituosa.
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O direito à autopreservação da ordem jurídica
na filosofia de Jacques Derrida
Bruno Augusto Santos Oliveira1

A validade de certos tipos de provas produzidas em inquéritos em que
se investigam crimes praticados por organizações criminosas tem sido objeto
de acirradas polêmicas, encontrando também a questão forte eco na seara
da opinião pública, normalmente letárgica em relação a debates jurídicos.
Parece-nos que na raiz de tal nível de polêmica estejam dois fatores
centrais: os meios necessários para obtenção de provas da prática de tais
delitos; e os graves e profundos efeitos dos crimes cometidos por organizações criminosas sobre os próprios fundamentos estruturais e simbólicos
do Estado de Direito.
Quanto ao primeiro fator, o nível de organização das entidades delituosas e o meio de propagação de suas operações fazem com que os meios
de prova mais eficazes sejam aqueles focados na inteligência, como escutas ambientais e telefônicas e a interceptação de dados. Tais instrumentos,
como de resto praticamente todo expediente investigativo, sobrepõem, de
alguma forma, interesses coletivos aos direitos individuais. Contudo, geram
resistências em razão da especificidade dos direitos individuais suprimidos,
geralmente ligados à intimidade e privacidade.
A tradicional defesa da supressão de tais direitos repousa na construção já sedimentada da ponderação entre direitos constitucionais da coletividade e do indivíduo.
Entretanto, apurando um pouco o olhar, parece que o verdadeiro
fundamento dessa supressão de direitos se encontra em águas mais profundas: a necessidade da garantia da existência dos próprios fundamentos
estruturais e simbólicos do Estado de Direito.
Com efeito, numa era de prevalência total da tecnociência como é a
que vivemos tende-se a uma fé desproporcional nas capacidades técnicas do
1
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homem – – fé essa que acaba resvalando para o campo ético-jurídico, em que
a tentação de construir soluções e sistemas perfeitos e herméticos parece
por vezes turvar a visão para a realidade das coisas, levando a resultados
sem nenhuma razoabilidade.
E qual seria a realidade das coisas do direito obscurecida nessa neblina e que precisamos trazer à luz? A de que, na base do arcabouço normativo
que constitui determinado Estado de Direito, apesar de toda sua cientificidade e pureza de formas, existe uma realidade da formação dos Estados e que,
olhando mais a fundo para aquele substrato real, constata-se a existência
de uma zona de violência originária e sempre presente que é testemunha
viva e memento permanente de que a primeira necessidade de um Estado
de Direito é a autopreservação, na medida em que condição de possibilidade
de todos os direitos e garantias fundamentais.
A questão da violência fundadora é analisada por Jacques Derrida
na obra “Force de Loi”, mais especificamente na segunda parte, Prénom de
Benjamin, em que analisa a obra Crítica da Violência (Zur Kritik der Gewalt),
de Walter Benjamin (1921). Segundo Derrida (2005, p. 79), o direito vive
entre duas violências: a fundadora, que institui o direito; e a conservadora,
que assume sua permanência e aplicabilidade.
O termo violência, aqui considerado, deve ser entendido em seu apropriado sentido — até mesmo porque, segundo Derrida, não se pode falar
numa “violência da natureza”: “O conceito de violência pertence à ordem
simbólica do direito, da política e da moral  — de todas as formas de ‘autoridade’ ou de autorização, ou ao menos de pretensão à autoridade“. É a força
legitimada, atual, prospectiva ou retrospectivamente. DERRIDA (2005, p. 80)
Portanto, na base do direito objetivo, existe a fundação de um Estado,
sempre precedida e assentada, em seu momento primevo, numa violência,
um uso legitimado da força. Dessa forma,
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Todas as situações revolucionárias, todos os discursos revolucionários, de esquerda ou de direita [...] justificam o recurso à violência
alegando a instauração em curso ou por vir de um novo direito: de um
novo Estado. Como esse direito por vir legitimará em contrapartida,
retrospectivamente, a violência que feriria o sentimento de justiça, seu
futuro anterior já a justifica previamente. (Tradução nossa) (DERRIDA,
2005, p. 88, 96-97.)
Uma revolução “bem sucedida”, a fundação “bem sucedida” de um
Estado [...] produzirá logo depois o que ela já estava previamente des-
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tinada a produzir, a saber, modelos interpretativos próprios para uma
leitura retrospectiva, conferindo sentido, necessidade e, sobretudo,
legitimidade à violência que produziu, entre outras coisas, o modelo
interpretativo em questão, ou seja, o discurso de sua autolegitimação.
(Tradução nossa) (DERRIDA, 2005, p. 90.)

Instituído o Estado de Direito, o estado de violência originário não
se dissipa, mas permanece latente na realidade histórica; dessa forma, a
violência fundadora precisa sobreviver enquanto violência conservadora,
sob a forma, por exemplo, da violência — como força  — militar e policial.
Em relação à violência conservadora, segundo Derrida,
Quanto ao que há de mais fundamental, o direito europeu tende a proibir a violência individual e a condená-la na medida em que ela ameaça
não tal ou qual lei, mas a ordem jurídica ela mesma (die Rechtsordnung). D’onde o interesse do direito porque há um interesse do direito
a se postar e a se auto-conservar, ou a representar o interesse que ele
justamente representa. Falar de um interesse do Direito pode parecer “surpreendente”, diz Benjamin; mas é ao mesmo tempo normal, é
da natureza de seu próprio interesse pretender excluir as violências
individuais que ameaçam sua ordem; é em vista de seu interesse que
ele assim monopoliza a violência. [...] Existe um “interesse do direito
à monopolização da violência”. Esse monopólio não tende a proteger
tais ou quais fins justos e legais (Rechtzwecke) mas o próprio direito.
(Tradução nossa) (DERRIDA, 2005, p. 83.)

Ocorre que a criminalidade organizada desestabiliza o equilíbrio
interno do direito, gerando a necessidade de uma adequação da violência
conservadora.
A criminalidade organizada caracteriza-se, segundo a Convenção
de Palermo, num “grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há
algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma
ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro
benefício material”.
Ora, em vários Estados de Direito, como Itália, Rússia e Brasil, a criminalidade organizada tem desferido duros golpes tanto nas fundações estruturais dos Estados, através da corrupção e ameaça de agentes públicos,
quanto nas fundações simbólicas do Estado de Direito, desmoralizado pela
ineficiência da persecução criminal dos delitos cometidos por tais organi67
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zações. Chegam a ameaçar, portanto, o próprio Estado, que, sólido em suas
bases, assegura a todos os cidadãos o exercício de todo e qualquer direito.
As organizações criminosas, portanto, vão além da lesão a direitos
individuais: atingem o interesse que o direito tem de existir. Dessa forma,
fazem surgir para o direito o direito à autopreservação.
Ora, tal situação deve, necessariamente, ser assumida nos critérios de
admissão das provas. Não se trata aqui de uma questão meramente retórica,
mas de uma ameaça real ao Estado de Direito, que, portanto, deve perpassar
todo o raciocínio jurídico do julgamento, desde sua origem.
Quando atingida tal situação, há que se considerar a proposta de
Derrida (2005, p. 93-94) para o tema:
[...] eu proporia uma interpretação segundo a qual a violência mesma
da fundação ou da posição do direito (rechtsetzende Gewalt) deve envolver a violência de conservação do direito (rechtserhaltende Gewalt)
e não pode com ela romper. Faz parte da estrutura da violência fundadora que ela chame à repetição de si e funde aquilo que deve ser
conservado, conservável, prometido à herança e à tradição, à partilha.
(Tradução nossa)

Em termos práticos, o juiz deve sempre ponderar a questão fundante
e essencial da necessidade básica de autopreservação do Estado de Direito, cuja sobrevivência (sobrevivência como entidade efetiva) é condição
necessária para a existência de todo e qualquer direito num determinado
território. E, em se tratando de organização que causa lesão séria ao próprio
Estado de Direito tanto como instância institucional quanto simbólica, os
direitos individuais devem ceder ao interesse coletivo da preservação do
pacto social positivado.
Isso não quer dizer que os direitos individuais devam sempre ceder
ao interesse público nas investigações de organizações criminosas; contudo,
mesmo quando, usando do critério da proporcionalidade, o juiz decidir por
evitar ou anular provas que extrapolem na restrição aos direitos individuais, é justo e necessário que use sempre de uma interpretação iluminada e
movida por esse direito fundamental que tem o próprio direito: o direito de
permanecer e sobreviver, garantindo todos os demais direitos.

Referência

DERRIDA, Jacques. Force de loi. Paris: Galilée, 2005.

68

Estudo sobre a aplicação da teoria da cegueira deliberada
nos crimes de lavagem de dinheiro
Bruno Teixeira de Castro1

1 Introdução
Segundo Cláudio Brandão (2008, p. 122), a conduta humana é a
pedra angular da teoria do crime. É com base nela que se formulam todos
os juízos que compõem o conceito de crime: tipicidade, antijuridicidade ou
ilicitude e culpabilidade. A tipicidade é a adequação da conduta à norma; a
antijuridicidade é o juízo de reprovação da conduta; e a culpabilidade é o
juízo de reprovação sobre o autor da conduta.
Quanto aos elementos constitutivos do tipo, o direito penal brasileiro,
ao adotar a teoria finalista da ação criada por Hans Welzel, admite que o
fato típico é objetivo e subjetivo, sendo que os aspectos subjetivos do tipo
são o dolo e a culpa.
Deste modo, a simples correspondência entre o fato e a descrição
material da conduta proibida não basta, por si só, para a configuração do
crime, uma vez que, além da correlação formal entre o comportamento
proibido e o modelo abstrato, há a exigência da violação material dos bens
jurídicos tutelados pelo tipo penal por meio de uma conduta consciente e
dirigida a um determinado fim.
Deste modo, o presente trabalho busca verificar se, de acordo com
os fundamentos do direito penal pátrio, é possível a aplicação da teoria da
cegueira deliberada nos crimes de lavagem de dinheiro previstos na Lei
9.613, de 3 de março de 1998.

2 Dolo

Dolo é a vontade consciente dirigida a realizar ou aceitar realizar a
conduta prevista no tipo penal incriminador. É a conjugação da vontade de
1
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querer praticar a conduta descrita no tipo penal com a consciência efetiva
daquilo que realiza (GRECO, 2007, p. 193). Segundo Cláudio Brandão (2008,
p. 157), o dolo é definido como consciência e vontade da realização dos
elementos objetivos do tipo. No Brasil, a conduta dolosa tem previsão legal
no art. 18, I, do Código Penal, quando este informa que “diz-se o crime doloso,
quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo”.
O dolo possui dois elementos constitutivos: a consciência (elemento
intelectivo) e a vontade (elemento volitivo). No dolo, a consciência se refere
à percepção dos elementos objetivos do tipo, ou seja, os dados necessários
à caracterização da infração penal. De acordo com Rogério Greco (2007, p.
183), a consciência é o momento intelectual do dolo, quando o agente deve
saber exatamente aquilo que faz para que se lhe possa atribuir o resultado
lesivo a título de um comportamento doloso.
A doutrina estabelece as seguintes teorias quanto ao dolo: a) teoria
da vontade; b) teoria da representação; c) teoria do consentimento ou
assentimento.
Segundo a teoria da vontade, dolo é a vontade consciente de querer
praticar a infração penal. Para esta teoria, a essência do dolo está na vontade
de realizar o ato. Essa vontade se projeta até além do mero movimento
corpóreo, porque a vontade de agir inclui a própria realização do resultado
(BRANDÃO, 2008, p. 158).
A teoria da representação informa que ocorre dolo toda vez que o agente,
prevendo o resultado como possível, continua a sua conduta. Assim, de acordo
com esta teoria, para a configuração do dolo é suficiente o elemento intelectivo,
isto é, a consciência, visto que ela possibilita a representação mental do resultado.
Por fim, a teoria do consentimento ou assentimento defende que
o dolo ocorre toda vez que o agente, prevendo o resultado como possível,
decide prosseguir com sua conduta, assumindo o risco de produzi-la. Ou
seja, segundo esta teoria, a mera representação intelectual não é suficiente
para a configuração do dolo, pois se deve analisar a atitude do agente frente
a essa representação. Além da representação, o sujeito deve consentir para
a realização do resultado.
O direito penal brasileiro adotou a teoria da vontade no dolo direto
e a teoria do consentimento no dolo eventual.
O dolo é elemento constitutivo do tipo penal, uma vez que toda
ação tem em sua estrutura essencial a vontade dirigida a um fim. O dolo
70
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é justamente esta vontade dirigida a uma finalidade. Assim, este elemento
do tipo, entendido como a vontade de realizar o comportamento típico, só
adquire sentido se compreendido no contexto de um processo de imputação
ao sujeito em face do risco que sua conduta, assim dirigida volitivamente,
representa para o bem jurídico (TAVARES, 2000, p. 271).
2.1 Espécies de dolo

A doutrina costuma classificar o dolo da seguinte forma: a) dolo direto
ou determinado e dolo indireto ou indeterminado; b) dolo cumulativo; c)
dolo de dano e dolo de perigo; d) dolo genérico e dolo específico.
O dolo direto ou determinado ocorre quando o agente prevê
determinado resultado, dirigindo sua conduta na busca de realizar esse mesmo
resultado.
O dolo indireto ou indeterminado surge quando o agente, com sua
conduta, não busca realizar resultado determinado. Aqui, existem duas
espécies de dolo: o dolo alternativo, em que o agente prevê pluralidade de
resultados, dirigindo sua conduta na busca de realizar qualquer um deles,
e o dolo eventual, em que o agente prevê pluralidade de resultados, porém
dirige sua conduta na realização de um deles, aceitando produzir o outro.
O dolo cumulativo ocorre quando o agente pretende alcançar dois
resultados em sequência. No dolo de dano, a vontade do agente é causar
efetiva lesão ao bem jurídico tutelado; já no dolo de perigo, o agente atua
com a intenção de expor a risco o bem jurídico tutelado.
No dolo genérico, o agente tem vontade de realizar a conduta descrita
no tipo penal sem fim específico. No dolo específico, o agente tem vontade de
realizar a conduta descrita no tipo penal com fim específico. Esta classificação
ficou ultrapassada, uma vez que o dolo genérico é o dolo, enquanto o dolo
específico nada mais é do que o dolo acrescido dos elementos subjetivos do
tipo, indicando a finalidade especial que anima o agente do crime.
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3 A aplicação da teoria da cegueira deliberada ou instruções da
avestruz nos crimes de lavagem de dinheiro
3.1 O crime de lavagem de dinheiro
Segundo Gabriel Habib (2011, p. 185), a expressão “lavagem de
dinheiro” teve origem nos anos 1920, nos Estados Unidos da América,
quando a máfia criou várias lavanderias com a finalidade de ocultar a origem
criminosa dos recursos financeiros por ela auferidos ilegalmente, dando-lhes
a aparência de dinheiro oriundo de fonte lícita.
A lavagem de dinheiro consiste na atividade revestida de objeto lícito,
que tem por finalidade a transformação de recursos financeiros obtidos de
forma ilícita em lícitos, operada por meio das fases de introdução (placement),
dissimulação (layering) e integração (integration), para que seja ocultada a
origem ilícita.
Na fase de introdução (placement), ocorre a separação física entre
o agente e o produto auferido pelo crime, dificultando a identificação da
procedência delituosa dos recursos. Estes são introduzidos no mercado
formal para a sua conversão em ativos lícitos, normalmente por meio do
fracionamento dos valores, utilização dos valores em estabelecimentos que
trabalham com dinheiro em espécie, aplicações financeiras, remessa de
valores para paraísos fiscais, aquisição de bens com valores superfaturados,
entre outras atividades.
Na fase da dissimulação (layering), ocorre a lavagem de dinheiro
propriamente dita, isto é, aqui se pretende construir uma nova origem dos
recursos, dando-lhes um caráter lícito, por meio de condutas que buscam
impedir a procedência ilícita dos valores, espalhando-os em diversas
operações financeiras. Antônio Sérgio A. de Moraes Pitombo (2003, p. 37)
informa que, nesta fase, são realizadas uma série de negócios ou operações
financeiras para disfarçar a origem criminosa dos recursos, a exemplo do
envio de valores para empresas no exterior que os repassa em cheques de
viagem ao portador, cuja troca se realiza em um terceiro país.
Por fim, na fase da integração (integration), os valores, agora com
a aparência de lícitos, são formalmente incorporados ao mercado, por
intermédio da criação, aquisição ou investimento em negócios lícitos ou na
compra de bens.
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Com o advento da Lei 12.683/2012, o crime de lavagem de
dinheiro, previsto no art. 1º da Lei 9.613, de 3 de março de 1998, passou
a admitir qualquer delito como crime antecedente, conforme se observa a
seguir: “Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes,
direta ou indiretamente, de infração penal”. Contudo, para a prática deste
crime, há a necessidade de se verificar se houve dolo por parte do agente
da transação para que se possa configurar a prática deste crime, até mesmo
porque a lei não estabelece a sua modalidade culposa.
Assim, tomando-se como base a lição de Marco Antonio de Barros
(1998, p. 45), a lavagem de dinheiro pode ser conceituada como a operação
financeira ou transação comercial que oculta ou dissimula a incorporação,
transitória ou permanente, na economia ou no sistema financeiro do país,
de bens, direitos ou valores que, direta ou indiretamente, são resultado ou
produto de crimes ou contravenções, uma vez que estes estão abrangidos
no conceito de infração penal.
3.2 A teoria da cegueira deliberada e sua aplicação no ordenamento
jurídico brasileiro

Segundo Gabriel Habib (2011, p. 188), a teoria da cegueira
deliberada, também conhecida como teoria da avestruz, willful blindness
doctrine, conscious avoidance doctrine ou ostrich instruction, teve origem na
jurisprudência dos Estados Unidos da América com o caso United States v.
Campell. No citado episódio, Campell, vendedora do mercado imobiliário, foi
denunciada pelo delito de lavagem de dinheiro, em razão de ter realizado
um negócio jurídico de venda de um imóvel a um traficante de drogas que se
fazia passar por uma pessoa de alto poder aquisitivo, sem revelar a Campell
sua real identidade. O imóvel foi vendido por cerca de cento e oitenta mil
dólares, dos quais sessenta mil dólares foram pagos em dinheiro.
Durante este julgamento, uma testemunha afirmou que Campell
disse que o dinheiro poderia ser proveniente de atividades ilícitas. Com base
nesta informação e em outras constantes nos autos do processo, Campell foi
condenada pelo delito de lavagem de dinheiro, com o fundamento de que
ela teria deliberadamente fechado os olhos para o fato de que os recursos
utilizados para a aquisição do imóvel decorriam do tráfico de substâncias
psicotrópicas e que aquela transação tinha a finalidade de mascarar a origem
ilícita daqueles recursos.
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Esta tese tem sido adotada pelos tribunais dos Estados Unidos da
América, desde que haja a prova de que o agente tinha conhecimento da
possibilidade da origem ilícita dos bens e preferiu, deliberadamente, se
manter indiferente quanto à origem irregular destes. Daí a expressão teoria
da avestruz. A avestruz, ao menor sinal de perigo, enterra a sua cabeça na
terra e não vê o que está passando ao seu redor.
A teoria da cegueira deliberada nos crimes de lavagem de dinheiro
está relacionada ao dolo indireto eventual. Isto porque a lei de lavagem
de capitais estabelece que pessoas que trabalham com certas operações
financeiras e comerciais têm a obrigação de comunicar a ocorrência de
operações suspeitas. Essa teoria tem sido utilizada para dizer que, se ele
prefere permanecer com essa ignorância, logo estaria agindo a título de
dolo eventual — assumindo o risco de concorrer para o resultado lavagem,
respondendo, desta forma, pela prática do referido crime.
Assim, de acordo com esta teoria, quando o agente, de maneira
deliberada, procura evitar a consciência quanto à origem ilícita dos bens,
assume o risco de produzir o resultado de ocultação de tais valores,
respondendo pelo crime de lavagem, a título de dolo eventual.
De acordo com Sergio Fernando Moro (2010, p. 69), a teoria da
cegueira deliberada pode ser trazida para a prática jurídica nacional, uma
vez que, diante da falta de disposição legal específica na lei de lavagem
de dinheiro contra a admissão do dolo eventual, é possível a aplicação da
previsão genérica desta modalidade de dolo prevista no art. 18, I, do Código
Penal. Neste sentido, informa esse autor:
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Aquele que habitualmente se dedica à lavagem de dinheiro de forma
autônoma, o profissional da lavagem, é usualmente 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
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 exporá
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.
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Alguns acusados de crimes de lavagem perante o autor deste livro,
por exemplo, operadores do mercado de câmbio paralelo — os doleiros brasileiros —, chegaram, mesmo, a admitir em seus depoimentos
judiciais a atividade ilícita no mercado paralelo e mesmo a realização
de fraudes financeiras para ocultar a identidade ou transações de seus
clientes. Não obstante, não admitiam a prática de crime de lavagem,
geralmente com a escusa de que desconheciam a origem ou natureza
do dinheiro envolvido. Em realidade, algumas afirmações deixavam
claro que não lhes cabia realizar indagações da espécie ao cliente ou
agir como autoridade pública.
Atitude da espécie caracteriza indiferença quanto ao resultado do próprio agir. Desde que presentes os requisitos exigidos pela doutrina da
“ignorância deliberada”, ou seja, a prova de que o agente tinha conhecimento da elevada probabilidade da natureza e origem criminosas dos
bens, direitos e valores envolvidos e quiçá de que ele escolheu agir e
permanecer alheio ao conhecimento pleno desses fatos, ou seja, desde
que presentes os elementos cognoscitivo e volitivo, não se vislumbra
objeção jurídica ou moral para reputá-lo responsável pelo resultado
delitivo e, portanto, para condená-lo por lavagem de dinheiro, dada a
reprovabilidade de sua conduta.

Por sua vez, segundo Gabriel Habib (2011, p. 189), esta teoria não
pode ser aplicada no Brasil, pois vai de encontro aos fundamentos do direito
penal do ordenamento jurídico pátrio:
Em nossa opinião, tal teoria não é adequada ao Direito Penal Brasileiro e em nenhuma hipótese pode ser adotada. É mais uma teoria
estrangeira, importada do direito penal alienígena, como se fosse uma
fórmula mágica a ser aplicada no Brasil, fechando-se os olhos para a
dogmática penal brasileira.
O Direito Penal atual é o Direito Penal da culpabilidade, da responsabilidade penal subjetiva, que preconiza que um resultado criminoso
só pode ser imputado ao agente se ele tiver agido com dolo, ou, no
mínimo, com culpa, se o delito comportar tal modalidade de conduta.
Só se pode imputar a prática de um delito a alguém, se o agente agiu
com vontade e consciência de praticar o delito (dolo) ou se violou o
dever objetivo de cuidado e deu causa ao resultado culposo (culpa).
No dolo indireto eventual, o agente faz a representação mental do
resultado, ou seja, sabe que pode dar causa a aquele resultado, mas,
embora não o queira, aceita como possível a sua produção. Note-se
que a conduta do agente deve ter alguma relação com o resultado
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delituoso. Em outras palavras, a conduta do agente deve ser direcionada à produção do resultado. No dolo indireto eventual, a conduta do
agente tem que ser a causa do resultado criminoso, embora, repita-se,
o agente não o queira.
Portanto, temos para nós que a adoção da Teoria da Cegueira Deliberada constitui flagrante responsabilidade penal objetiva, justamente por
se imputar ao agente um resultado criminoso sem que tenha havido, de
sua parte, dolo ou culpa em relação ao resultado delituoso, e, repita-se:
Tal teoria não possui a menor compatibilidade com o direito brasileiro.

Este entendimento é também seguido por Antônio Sérgio A. de
Moraes Pitombo (2003, p. 137), conforme se observa a seguir:

O conhecimento do crime antecedente é parte integrante do dolo típico. Não se deve, assim, embaralhá-lo com a potencial consciência da
ilicitude, porque, quem conhece a antijuridicidade do crime anterior
não deduz, necessariamente, a proibição da lavagem do dinheiro.
O elemento cognitivo, na lavagem de dinheiro, apresenta dois planos
diferentes: conhecer a origem criminosa dos bens e ter a possibilidade
de entender a ilicitude da ocultação, da dissimulação e da integração
de tais bens à economia.
De modo sintético, integra o dolo típico da lavagem de dinheiro: conhecer os bens, a ocorrência de crime antecedente, e a relação entre
tais bens e o crime antecedente.

Concordamos com o posicionamento destes dois últimos
doutrinadores. Somente é possível o enquadramento nos crimes previstos na
Lei 9.613/1998 quando houver a consciência da ilicitude da conduta. Dessa
forma, é necessário que o agente saiba da procedência ilícita do dinheiro em
movimentação, não precisando que esse agente tenha absoluta certeza sobre
o fato, mas apenas a consciência do ilícito. Deste modo, torna-se essencial
que se verifique no caso concreto quais os processos que este utilizou para
lavar o dinheiro oriundo de fontes ilícitas para que se verifique assim se o
dolo está presente.
Assim, se na composição do dolo a consciência é prévia à vontade,
o indivíduo que não tinha ciência de que os recursos utilizados para a
realização de uma transação comercial ou financeira estavam passando por
um processo de lavagem não poderia ser criminalizado por esta conduta, sob
pena de se aplicar a responsabilidade penal objetiva ao agente.
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No âmbito da jurisprudência dos tribunais regionais federais, a
aplicação da teoria da cegueira deliberada foi refutada pelo Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, no julgamento da apelação interposta contra os réus
condenados pela lavagem de dinheiro dos ativos decorrentes do furto
ocorrido no edifício do Banco Central do Brasil situado em Fortaleza (CE),
entre os dias 5 e 6 de agosto de 2005.
Esta apelação foi tombada com o número 200581000145860, cujo
relator foi o desembargador federal Rogério Fialho Moreira, e o acórdão foi
publicado no Diário da Justiça de 28 de outubro de 2008.
Em suas razões, o relator do acórdão entendeu que beirava a
responsabilidade penal objetiva a imputação do crime de lavagem de
dinheiro aos proprietários de uma loja estabelecida em Fortaleza (CE),
pelo fato de estes terem vendido onze veículos por meio do pagamento em
espécie. De acordo com o magistrado, não havia elementos concretos que
demonstrassem que os acusados tinham ciência de que os valores por eles
recebidos eram de origem ilícita, vinculada ou não a um dos delitos descritos
na Lei 9.613/1998. Assim, mesmo que a referida empresa estivesse obrigada
a adotar providências administrativas tendentes a evitar a lavagem de
dinheiro, a omissão na adoção desses procedimentos implicaria unicamente
a aplicação de sanções também administrativas, e não a imposição de
pena criminal por participação na atividade ilícita de terceiros, exceto se
comprovado que os seus dirigentes estiveram, mediante atuação dolosa,
envolvidos também no processo de lavagem. Segue a parte da ementa do
referido acórdão que demonstra este posicionamento:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO À CAIXA-FORTE
DO BANCO CENTRAL EM FORTALEZA. IMPUTAÇÃO DE CRIMES CONEXOS DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA, FALSA IDENTIDADE, USO DE
DOCUMENTO FALSO, LAVAGEM DE DINHEIRO E DE POSSE DE ARMA
DE USO PROIBIDO OU RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. [...]
MÉRITO: AUTORIA E MATERIALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA
DENÚNCIA.[...] TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA (WILLFUL BLINDNESS). INEXISTÊNCIA DA PROVA DE DOLO EVENTUAL POR PARTE
DE EMPRESÁRIOS QUE EFETUAM A VENDA DE VEÍCULOS ANTES DA
DESCOBERTA DO FURTO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE
LAVAGEM DE DINHEIRO. [...] REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. [...]
II- MÉRITO- AUTORIA E MATERIALIDADE: [...]2.4- Imputação do crime de lavagem em face da venda, por loja estabelecida em Fortaleza,
de 11 veículos, mediante o pagamento em espécie: a transposição da
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doutrina americana da cegueira deliberada (willful blindness), nos
moldes da sentença recorrida, beira, efetivamente, a responsabilidade
penal objetiva; não há elementos concretos na sentença recorrida que
demonstrem que esses acusados tinham ciência de que os valores por
ele recebidos eram de origem ilícita, vinculada ou não a um dos delitos
descritos na Lei 9.613/1998. O inciso II do § 2.º do art. 1.º dessa lei
exige a ciência expressa e não, apenas, o dolo eventual. Ausência de
indicação ou sequer referência a qualquer atividade enquadrável no
inciso II do § 2º. – Não há elementos suficientes, em face do tipo de
negociação usualmente realizada com veículos usados, a indicar que
houvesse dolo eventual quanto à conduta do art. 1.º, § 1º, II, da mesma
lei; na verdade, talvez, pudesse ser atribuída aos empresários a falta
de maior diligência na negociação (culpa grave), mas não dolo, pois
usualmente os negócios nessa área são realizados de modo informal
e com base em confiança construída nos contatos entre as partes. – É
relevante a circunstância de que o furto foi realizado na madrugada da
sexta para o sábado; a venda dos veículos ocorreu na manhã do sábado.
Ocorre que o crime somente foi descoberto por ocasião do início do
expediente bancário, na segunda-feira subsequente. Não há, portanto,
como fazer a ilação de que os empresários deveriam supor que a vultosa quantia em cédulas de R$ 50,00 poderia ser parte do produto do
delito cometido contra a autarquia. – A empresa que explora a venda
de veículos usados não está sujeita às determinações dos arts. 9 e 10
da Lei 9.613/1998, pois não se trata de comercialização de “bens de
luxo ou de alto valor”, tampouco exerce atividade que, em si própria,
envolva grande volume de recursos em espécie. – Ausência de ato normativo que obrigue loja de veículos a comunicar ao COAF, à Receita, à
autoridade policial ou a qualquer órgão público a existência de venda
em espécie. – Mesmo que a empresa estivesse obrigada a adotar providências administrativas tendentes a evitar a lavagem de dinheiro,
a omissão na adoção desses procedimentos implicaria unicamente a
aplicação de sanções também administrativas, e não a imposição de
pena criminal por participação na atividade ilícita de terceiros, exceto
quando comprovado que os seus dirigentes estivessem, mediante atuação dolosa, envolvidos também no processo de lavagem (parágrafo
2º, incisos I e II). (TRF-5ª Região, ACR 200581000145860, relator
desembargador federal Rogério Fialho Moreira, DJ de 28/10/2008.)
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4 Conclusão
No direito brasileiro, a regra é que só se pune um crime se ele for
doloso. Para que exista a punição por culpa, é necessária a expressa previsão
legal. Neste sentido, Rogério Greco (2007, p. 171) afirma que o dolo é, por
excelência, o elemento subjetivo do tipo, entendido como a ação ou omissão
consciente conjugada com a decisão de querer perpetrá-la.
Nos crimes de lavagem de dinheiro, a sua prática depende de o sujeito
ativo ter ciência da origem ilícita dos bens, para que se possa concretizar este
tipo doloso. Isto é, o agente precisa ter ciência da infração penal antecedente
e querer realizar a ocultação ou a dissimulação da origem ilícita. Portanto,
o agente precisa saber da natureza espúria dos bens (elemento cognitivo)
e, mesmo assim, querer praticar a ação típica (elemento volitivo), para que
haja a configuração do tipo doloso da lavagem de dinheiro.
Deste modo, a mera intenção de ocultar ou dissimular a fonte dos
recursos não dá ensejo à assunção de risco, elemento base do dolo eventual,
de modo que a configuração deste delito exige ação com conhecimento da
origem ilícita dos recursos, conduzida a partir da decisão de alcançar o
resultado típico.
Por conseguinte, a adoção da teoria da cegueira deliberada nos
crimes de lavagem de dinheiro na atual conjuntura do ordenamento jurídico
brasileiro vai de encontro à própria previsão do tipo veiculado pela Lei 9.613,
de 3 de março de 1998, sob pena de se impor uma responsabilização penal
objetiva ao agente, razão pela qual ela não deve ser aplicada no país.
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Considerações a respeito dos elementos objetivos do tipo
penal inscrito no art. 19 da Lei 7.492/1986
Camila Franco e Silva Velano1

Questão de bastante relevância em tempos atuais é a de se delimitar
o âmbito de incidência do art. 19 da Lei 7.492/1986, vulgarmente conhecida
como “Lei do Colarinho Branco”.
A relevância reside no fato de que, somente a partir da fixação das
premissas sob as quais se assentam os elementos objetivos do tipo do referido artigo, poder-se-á refletir acerca da competência para o julgamento
das condutas que o afrontam, a saber, Justiça estadual, Justiça Federal ou
Justiça Federal especializada.
O art. 19 da Lei 7.492/1986 está assim disposto:

Art. 19. Obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira:
Pena – Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é
cometido em detrimento de instituição financeira oficial ou por ela
credenciada para o repasse de financiamento.

Dele se extrai a imputação penal da conduta do agente que, mediante
fraude, engodo ou artimanha, tem para si autorizada a concessão de financiamento em instituição financeira, o que somente foi conseguido em razão
da indução do agente financeiro em erro.
Neste cenário, tendo em vista a potencialidade lesiva ao sistema financeiro como um todo, foi fixada a competência da Justiça Federal para o
processamento e julgamento de referidas condutas, conforme prescreve o
art. 26 daquele normativo. E mais: no âmbito dos tribunais regionais federais,
foram editadas resoluções que atribuíram a varas criminais especializadas o
julgamento das ações penais, tal como previsto na Resolução 600-21/2003
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
1

Juíza federal substituta.
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Insta analisar, portanto, a dimensão normativa no tipo penal em questão, fixando as premissas fáticas sob as quais pode ocorrer a subsunção legal.
Antes de mais nada, necessário se frisar que o crime previsto no art.
19 da Lei 7.492/1986 não pode ser analisado separadamente em relação aos
demais crimes e bens jurídicos protegidos pela Lei 7.492/1986.
Com efeito, a Lei 7.492/1986 objetiva a proteção da higidez do sistema financeiro como um todo, e não a proteção individual das instituições
financeiras que o compõem. Cuida-se, em verdade, de bem jurídico supraindividual, cuja ofensa só se configura por meio de condutas que abalem a
credibilidade, a segurança e a viabilidade do conjunto de instituições que
compõem o sistema financeiro.
Nesta senda, a conduta tipificada no art. 19 da Lei 7.492/1986 deve
ser interpretada tendo como norte os bens jurídicos protegidos pela Lei
7.492/1986, ou seja, os elementos objetivos e normativos do tipo não podem ser dissociados da exegese normativa atinente à proteção da higidez
do sistema financeiro.
Assim sendo, necessário que se indague desde logo: a qual financiamento refere-se a Lei 7.492/1986?
Por certo, se a Lei 7.492/1986 visa à proteção do sistema financeiro
como um todo, a circunstância elementar “financiamento” não pode se referir a qualquer empréstimo ou “financiamento” fraudulento, mas somente
àqueles cuja obtenção, posto fraudulenta, tenha gerado um risco efetivo à
higidez do sistema financeiro.
Necessário, então, traçar aqui as premissas conceituais das operações
de crédito.
Com efeito, a Circular 1.273/1987 do Banco Central traçou as premissas teóricas que diferenciam as operações de crédito das instituições
financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional. Especificamente no
item 1.6.1.2, o Banco Central distinguiu os empréstimos dos financiamentos:
Os financiamentos são as operações realizadas com destinação específica, vinculadas à comprovação da aplicação dos recursos. São exemplos
os financiamentos de parques industriais, máquinas e equipamentos,
bens de consumo durável, rurais e imobiliários.

Já os empréstimos,
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são as operações realizadas sem destinação específica ou vínculo à
comprovação da aplicação dos recursos. São exemplos os empréstimos
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para capital de giro, os empréstimos pessoais e os adiantamentos a
depositantes.

Nesta seara, da distinção operada pelo Banco Central, extrai-se que
as operações denominadas “financiamentos” têm por objetos bens classificados como de consumo duráveis, ou seja, aqueles cuja utilização está afeta
ao desempenho de alguma atividade econômica, tais como os maquinários
em geral, insumos agrícolas, aquisição de infraestrutura, entre outros. Logo,
tem-se que o termo “financiamento” não pode ser dissociado do objetivo de
fomento à atividade econômica ou do incentivo às políticas públicas.  
Como exemplo elucidativo de operação “financiamento”, tem-se a
concessão de crédito pela Caixa Econômica Federal, por meio do Sistema Financeiro da Habitação, para fins de moradia. Além de a destinação do crédito
ser vinculada, ele é conferido objetivando o fomento e a implantação de uma
política pública, cuja proteção tem sede constitucional. Nesta hipótese, eventual fraude atingiria a própria credibilidade do Sistema Financeiro Nacional
em relação ao universo dos financiamentos concedidos de forma legítima.
Assim, não é qualquer “financiamento” que se está a proteger. O próprio Banco Central, ao discorrer sobre as hipóteses de financiamentos, não
elencou dentre aquelas o mútuo realizado para a aquisição de qualquer bem
ou serviço.
Em elucidativo artigo jurídico, Milton Fornazari Junior (2009), citando Fábio Ulhôa Coelho, traçou bem estas diferenciações:
Nesse sentido é a lição de Fabio Ulhoa Coelho, que define e diferencia o
financiamento “como sendo aquele mútuo bancário em que o mutuário
assume a obrigação de conferir ao dinheiro emprestado uma determinada finalidade, como, por exemplo, investir no desenvolvimento de
uma atividade econômica ou adquirir a casa própria”.
Por outro lado, os bens duráveis destinados ao mero consumo, tais
como a aquisição de veículos, motos, microcomputadores etc., ainda
que se denominem “financiamentos”, na verdade são espécies de contratos de mútuos/empréstimos estritamente privados sem a presença
do caráter empreendedor ou da atividade estatal de fomento, concedidos muita das vezes em terminais eletrônicos ou via internet, sem a
observância de rigorosas cautelas.
Na verdade, a aquisição do bem é mera espécie de “commoditie” utilizada pelas instituições financeiras na intenção real de oferecer crédito
a juros no mercado, sendo que o prejuízo decorrente da fraude atinge
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apenas o patrimônio privado delas, típico bem jurídico penal individual
que merece ser tutelado pelos tipos penais do gênero “Crimes Contra
o Patrimônio”, incompatível, portanto, com a tutela penal do Sistema
Financeiro Nacional exercida pelo art. 19.

Como reforço argumentativo, importante transcrever artigo doutrinário bastante elucidativo de Antônio Carlos Rodrigues da Silva (1999, p. 145):

Realmente, não pretendeu o legislador incluir no objeto material todos os empréstimos feitos pelas instituições financeiras, mas especificamente aqueles com destinação específica por serem operações de
crédito vinculadas às diretrizes do Estado. Financiamento de natureza
privada, feitos sem recursos do Estado ou recursos por ele administrados, mesmo obtidos mediante fraude do mutuário, não se subsumirão
ao tipo em questão, podendo caracterizar ilícito civil ou penal definido
em outro tipo. [11]
Conclui, assim, que o tipo penal do art. 19, da Lei 7.492/1986 só estará
configurado com a obtenção fraudulenta junto à instituição financeira
de financiamento, compreendido este como o contrato de mútuo com
destinação específica e vinculação dos recursos, desde que realizado
com finalidade empreendedora ou de fomento.
Conclui, ainda, que a obtenção fraudulenta de outras operações de
crédito, diversas do financiamento, configura o crime de estelionato,
da competência da Justiça Estadual.

Desta forma, conclui-se que o tipo penal insculpido no art. 19 da
Lei 7.492/1986 não pretende a criminalização de fraudes perpetradas em
financiamentos de veículos automotores ou a concessão de crédito pessoal,
desvinculada de objetivos político-sociais.
É o que se nota, também, no entendimento jurisprudencial abaixo
colacionado:

84

PENAL. COMPETÊNCIA. PERPETUATIO JURISDICIONIS. RÉUS DENUNCIADOS COMO INCURSOS NO ART. 19 DA LEI Nº 7.492/86. ALCANCE DO TERMO “FINANCIAMENTO”. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
ESTELIONATO. 1. Eventual absolvição ou desclassificação quanto ao
delito que atraiu, inicialmente, a competência da Justiça Federal não
terá o condão de modificá-la, tendo em vista o que dispõe o art. 81 do
CPP, que assegura a perpetuatio jurisdicionis. 2. Segundo a doutrina
comercialista, “financiamento” é mútuo com finalidade vinculada, não
estando abrangido em seu campo conceitual o contrato de “mútuo
simples”, assim entendido aquele desprovido de qualquer finalidade
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empreendedora. Dessarte, a obtenção, mediante fraude, de “empréstimo” em instituição financeira, sem que o mutuário se obrigue a dar ao
dinheiro finalidade específica (desenvolvimento de atividade econômica, aquisição de casa própria etc.), caracteriza, em tese, o crime de
estelionato, e não aquele previsto no art. 19 da Lei que define os Crimes
contra o Sistema Financeiro Nacional. 3. Quem, ainda que acolhendo
proposição de gerentes do banco, também denunciados em coautoria,
com o fito de saldar débitos com este, arregimenta interpostas pessoas
que cedem seus nomes para a obtenção de empréstimos fraudulentos,
pratica o delito de estelionato em prejuízo da instituição bancária.
(ACR 200204010052716, PAULO AFONSO BRUM VAZ, TRF4. OITAVA
TURMA, DJ 09/03/2005, p. 665.)
I – PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. II – FINANCIAMENTO E EMPRÉSTIMO. DISTINÇÃO. CRIME CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO. DESCLASSIFICAÇÃO. III – ESTELIONATO. BANCO DO
BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IV – NULIDADE DO
PROCESSO DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RELAXAMENTO
DA PRISÃO PREVENTIVA. V – ORDEM CONCEDIDA. I – Falsificação
de documentos para abertura de contas bancárias junto à sociedade
de economia mista e obtenção de disponibilidade financeira na modalidade “crédito direto ao consumidor”. II – Financiamento não é
sinônimo de empréstimo; empréstimo é gênero do qual financiamento
é espécie; este cercado de formalismo e dirigido a subsidiar determinadas atividades empreendedoras possuindo destinação vinculada
enquanto no empréstimo a destinação é livre e a garantia é acessória.
Resultado dessa distinção; empréstimos em geral e financiamentos
de natureza privada, feitos sem recursos do Estado ou recursos por
ele administrados, mesmo obtidos mediante fraude do mutuário, não
se subsumirão ao tipo do art. 19 da Lei 7.492/1986, mas sim ao do
art. 171 do CP, pois não afligem o sistema financeiro na sua unidade.
III – No contrato de crédito direto ao consumidor há crédito rotativo
feito diretamente em conta-corrente ao qual o correntista tem acesso
até mesmo através de contratação por meio eletrônico. A simples indicação do bem ou serviço que se pretende adquirir ou contratar, não
retrata destinação que possa configurar financiamento propriamente.
Contrato assemelhado a empréstimo destinado à compra de bens e
serviços sem qualquer caráter empreendedor, intenção de facilitar
aquisição de bens de consumo. IV – Desclassificação da conduta para o
crime de estelionato praticado em face do Banco do Brasil é sociedade
de economia mista. Reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para apreciar a matéria. Anulado o feito ab initio e determinada a
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remessa dos autos à Justiça Estadual. V – Relaxada a prisão preventiva
e determinado ao Juízo impetrado a adoção, incontinenti, das medidas necessárias ao cumprimento da presente ordem no que tange à
liberdade do paciente. VI – Ordem concedida. (HC 200802010142119,
desembargador federal ABEL GOMES, TRF2.  Primeira Turma Especializada, DJU. Data:21/11/2008, p. 191.)
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
FRAUDE PARA A OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ART. 19,
LEI 7.492/1986. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. A obtenção de empréstimo, mediante abertura fraudulenta
de conta corrente, não é o mesmo que “obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira” (art. 19, Lei 7.492/1986).Não há
que se admitir que a obtenção de empréstimo, operação financeira que
não exige destinação específica, seja tida como equivalente a operação
de financiamento, para a qual se exige fim certo, para os efeitos do
que dispõe a norma penal. Se os fatos não encontram previsão na Lei
7.492/1986, não há que se falar em crime contra o Sistema Financeiro
Nacional.Afastada a competência da Justiça Federal se não versa a
hipótese sobre interesse federal ratione materiae, ou se não há delito
praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União Federal ou de suas autarquias ou empresas públicas.Conflito conhecido
para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara de Cachoeirinha - RS.(CC 37187/RS, rel. ministro PAULO MEDINA, Terceira Seção,
julgado em 08/11/2006, DJ 07/05/2007, p. 275.)
CC – CONSTITUCIONAL – EMPRÉSTIMO – FINANCIAMENTO – A OPERAÇÃO DE EMPRESTIMO NÃO SE CONFUNDE COM O FINANCIAMENTO. A LEI 7.492/1986 (ART. 19) CHAMA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. TODAVIA, E DA JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR
EVENTUAL CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DUPLICATAS PARA GARANTIR OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.(CC 18959/SP, rel. ministro LUIZ
VICENTE CERNICCHIARO, TERCEIRA SECAO, julgado em 09/04/1997,
DJ 25/08/1997, p. 39.294.)

Portanto, a exata aferição da espécie de financiamento reputada como
fraudulenta é medida necessária tanto para a exata tipificação legal quanto
para a fixação da competência jurisdicional.
Neste sentido, somente deverão ser processados e julgados na Justiça Federal — e, por conseguinte, nas varas especializadas — as fraudes
perpetradas com vistas à obtenção de financiamentos concedidos com a
característica de fomento. As operações financeiras fraudulentas dissocia86
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das desta ideia deverão ser analisadas à luz do art. 171 do Código Penal, de
competência da Justiça estadual quando não for a Caixa Econômica Federal
a instituição financeira lesada.
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A prisão preventiva dos “indivíduos perigosos”
Célia Regina Ody Bernardes1

Descendentes de escravos e de senhores de escravos seremos sempre servos da malignidade destilada e instilada em nós, tanto pelo sentimento da dor intencionalmente
produzida para doer mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre homens, sobre
mulheres, sobre crianças convertidas em pasto de nossa fúria. A mais terrível de nossas
heranças é esta de levar sempre conosco a cicatriz de torturados impressa na alma e
pronta a explodir na brutalidade racista e classista. Ela é que incandesce, ainda, hoje,
em tanta autoridade brasileira predisposta a torturar, seviciar e machucar os pobres
que lhes caem às mãos (RIBEIRO, 1995)

1 Introdução
A prisão preventiva subtrai a liberdade constitucionalmente garantida como regra aos cidadãos antes de um pronunciamento definitivo acerca
de sua culpabilidade. Por essa característica, apresenta-se como uma das
mais violentas ingerências do Estado no patrimônio jurídico dos cidadãos
que somente se legitima sob a condição inescapável de observar estritamente sua moldura constitucional. Diante da estrutura deficitária do Poder
Judiciário, que não presta jurisdição em um prazo razoável, de um lado, e da
problemática realidade carcerária, de outro, a prisão preventiva se coloca,
na sociedade brasileira contemporânea, como um grave problema que demanda reflexão percuciente por parte dos estudiosos do direito e dos atores
do campo jurídico.
Segundo dados do InfoPen (Sistema Integrado de Informações Penitenciárias), mantido pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), do
Ministério da Justiça, em dezembro de 2011, havia 514.582 pessoas presas
no sistema penitenciário e policial, 217.146 (42,19%) das quais são presos
provisórios. Das quase 515 mil pessoas presas, apenas 2.046 (0,4%) concluíram o ensino superior e 346.721 (67,37%) sequer concluíram o ensino
fundamental2. Mais alarmante é a consideração das séries históricas que
1
2

Juíza federal substituta.

BRASIL. Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional. Sistema Integrado de
Informações Penitenciárias (InfoPen). Formulário categoria e indicadores preenchidos. Re-
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revelam que o Brasil vivencia real massificação das prisões preventivas3: segundo dados divulgados pelo Depen, essa modalidade de segregação subiu
de 16.200 casos, em 1990, para 169.075, em meados de 2011. Ou seja, em
20 anos, o número de encarcerados provisoriamente, segundo dados oficiais,
recorrentemente subestimados, diga-se de passagem, aumentou 944%, enquanto que o número de presos definitivos cresceu 367% (GOMES, 2012).
O estudo que se inicia objetiva tematizar a “periculosidade” do agente
como fundamento para a decretação da prisão preventiva. O problema de
sua adequação dogmática se insere no campo do direito constitucional penal,
porquanto atravessado pela aparente antinomia4 entre o princípio da não
culpabilidade5 e a permissão de prisões processuais6.
O tema é relevante para todos os atores jurídicos cujo laborar cotidiano exige esforço hermenêutico no sentido de atribuir aos direitos fundamentais sua máxima efetividade, o que passa pela definição da exata conformação

3

4

5
6

ferência: 12/2011. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITE
MIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRIE.htm>. Acesso em: 15 set. 2012. A análise
dos dados revela, entretanto, que as desigualdades regionais, já tão conhecidas em relação a outros
âmbitos da realidade nacional, como educação, saúde e infraestrutura, também se refletem no problema do encarceramento daqueles que ainda não foram julgados definitivamente pela Justiça brasileira. Enquanto que no Norte e no Nordeste 40% dos presos são provisórios, no Sul o percentual
beira os 21%. E uma leitura mais minuciosa dos dados permitirá concluir que as “médias” pouco
significam: em Pernambuco, 61% dos presos ainda não contam com condenação definitiva, contra
11% no Paraná. SCOLESE, Eduardo; DANTAS, Iuri. 1/3 dos presos está em situação provisória.
Folha de São Paulo, São Paulo, 25 dez. 2007. Cotidiano, p. C1. Esses dados foram objeto de levantamento do Ministério da Justiça relativo a 1.055 dentre os estabelecimentos penais brasileiros e não
computaram os presos em delegacias.

MENDES, Gilmar Ferreira. Prisão preventiva e direitos fundamentais. Voto proferido no HC 91.386.
Acórdão pendente de publicação. Transcrições. Informativo n. 500 do STF. Disponível em: <http://
www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo500.htm#transcricao2>. Acesso
em: 18 abr. 2008.

Sobre “conflitos aparentes” e “colisões de direitos fundamentais”, cf. MENDES, Gilmar Ferreira;
COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet Branco. Curso de direito constitucional.
2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 341-356; sobre “antinomias impróprias”, cf. BOBBIO, Norberto.
Teoria do ordenamento jurídico. 4. ed. Brasília: Edunb, 1994. 184p. p. 90-91.
Artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República de 1988 (CR/88): ninguém será considerado
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. BRASIL. Constituição da República
Federativa do Brasil promulgada em 5 de outubro de 1988. 37. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2005.
Artigo 5º, LXI, CR/1988: ninguém será preso senão [...] por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente [...]. BRASIL, Constituição, op. cit.
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de seu âmbito de proteção7. Tal tarefa constitui ponto central da dogmática dos
direitos fundamentais, porquanto a definição do âmbito de proteção configura
pressuposto primário para a análise de qualquer direito fundamental. Ocorre
que, especialmente em uma constituição analítica como a Constituição da
República de 1988 (CR/1988), não é raro o intérprete-aplicador se deparar
com conflito entre o exercício de um direito e outros direitos constitucionalmente protegidos. É nesse contexto que ganha importância a definição do
âmbito ou núcleo de proteção e, se for o caso, a fixação precisa das restrições
ou das limitações a esses direitos [...].
Ensinam Mendes, Coelho e Branco (2008, p. 295):

Na dimensão dos direitos de defesa, âmbito de proteção dos direitos
individuais e restrições a esses direitos são conceitos correlatos. Quanto
mais amplo for o âmbito de proteção de um direito fundamental, tanto
mais se afigura possível qualificar qualquer ato do Estado como restrição. Ao revés, quanto mais restrito for o âmbito de proteção, menor
possibilidade existe para a configuração de um conflito entre o Estado
e o indivíduo 8.

É importante não olvidar que também as restrições são limitadas;
os “limites imanentes” ou “limites dos limites” decursivos do modelo garantístico adotado pela CR/1988 resultam no princípio conforme o qual há
um núcleo essencial de direitos fundamentais que deve ser respeitado pelos
destinatários das normas constitucionais restritivas, o que é recorrente na
jurisprudência do STF9.
Em tal contexto se insere o presente estudo: contribuir para a definição o mais exata possível do âmbito de proteção do princípio da não culpabilidade por meio da fixação precisa de uma de suas maiores, senão mais
violenta restrição, qual seja, a prisão preventiva dos indivíduos reputados
“perigosos” pela Suprema Corte.
Mas a relevância do tema não se esgota no âmbito da dogmática jurídica tradicionalmente considerada10, uma vez que os
7
8
9

MENDES, Prisão preventiva e direitos fundamentais, op. cit.
Ibidem, p. 295. Grifos dos autores.
Ibidem, p. 314-319.

10

Mesmo porque se rejeita, no presente trabalho, a noção de dogmática como o modelo correspondente à separação entre teoria e práxis e a consequente afirmação de um modelo de saber jurídico
como atividade essencialmente teórica, presidida por uma atividade axiologicamente neutra e ten-

91

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

[...] direitos de caráter penal, processual e processual-penal [...] cumprem um papel fundamental na concretização do moderno Estado
democrático de direito. [...] Acentue-se que é a boa aplicação dos direitos fundamentais de caráter processual — aqui merece destaque a
proteção judicial efetiva — que permite distinguir o Estado de Direito
do Estado Policial!11

A enunciação de direitos em uma carta constitucional não é privilégio
das democracias. Também os Estados de inspiração totalitária mantêm ou
mantiveram respeitáveis cartas de direitos12. Portanto, a proteção judicial
efetiva resultante em uma adequada aplicação dessas garantias configura
elemento essencial de realização do princípio da dignidade humana na ordem
jurídica, o qual impede que o homem seja convertido em objeto dos processos
estatais13. Percebe-se, assim, que é justamente a real efetividade das garantias constitucionais de caráter (processual) penal que permitirá, na lição
de Norberto Bobbio, avaliar a real observância dos elementos materiais do
Estado de Direito e distinguir civilização de barbárie14.
Observe-se que, para Claus Roxin (para quem o direito processual
penal é o sismógrafo da Constituição, uma vez que nele reside a atualidade
política da Carta Fundamental15), a distinção entre Estado Totalitário e Estado de Direito reside justamente na forma de regulação da ordem jurídica
interna e na ênfase dada à eficácia do instrumento processual penal da prisão
preventiva16:
Entre as medidas que asseguram o procedimento penal, a prisão preventiva é a ingerência mais grave na liberdade individual; por outra

11

12
13
14

15
16

dencialmente descritiva. Entende-se, ao contrário, que a Dogmática Jurídica não se apresenta como
uma Ciência de conhecimento em sentido estrito, mas, sim, consubstancia-se em uma Ciência prática
e, como tal, marcada, sem dúvida, por uma dimensão técnica. ANDRADE, Vera Regina Pereira de.
Dogmática Jurídica: escorço de sua configuração e identidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado
Editora, 1996. 118p. p. 52, 112.
MENDES, Prisão preventiva e direitos fundamentais, op. cit. Grifos do autor.

Sobre as “constituições semânticas”, cf. MENDES, COELHO, BRANCO, Curso de direito constitucional, op. cit., p. 17.
MENDES, Prisão preventiva e direitos fundamentais, op. cit..
Ibidem. Grifos do autor.

ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2000, p. 258. Apud Ibidem.
Ibidem.

92

I Jornada de Direito Penal

parte, ela é indispensável em alguns casos para uma administração
da justiça penal eficiente. A ordem interna de um Estado se revela
no modo em que está regulada essa situação de conflito; os Estados
totalitários, sob a antítese errônea Estado-cidadão, exagerarão facilmente a importância do interesse estatal na realização, o mais eficaz
possível, do procedimento penal. Num Estado de Direito, por outro
lado, a regulação dessa situação de conflito não é determinada através
da antítese Estado-cidadão; o Estado mesmo está obrigado por ambos
os fins: assegurar a ordem por meio da persecução penal e proteção
da esfera de liberdade do cidadão. Com isso, o princípio constitucional
da proporcionalidade exige restringir a medida e os limites da prisão
preventiva ao estritamente necessário17.

A partir de todas essas premissas, conclui o ministro Gilmar Mendes
que o Poder Judiciário, enquanto garante dos direitos fundamentais, deve
atuar com a máxima cautela para que a prisão preventiva não seja utilizada
como pretexto para a massificação das prisões preventivas, dado seu caráter
de instrumento excepcional de constrição da liberdade.
O desenvolvimento deste estudo encontra-se subdividido em duas
partes principais: o estado da questão na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (2) e a noção de “periculosidade” entre duas instâncias de
controle do “anormal”, quais sejam, o poder judiciário e o poder psiquiátrico
(3). Ao final, serão tecidas algumas considerações finais (4).

2 A prisão preventiva dos “indivíduos perigosos” na jurisprudência do STF

Realizou-se breve pesquisa jurisprudencial no banco de dados mantido pelo STF na rede mundial de computadores (www.stf.jus.br) no dia 15
de setembro de 2012, na ferramenta “Pesquisa de Jurisprudência”/“Pesquisa
Livre” com as seguintes expressões de busca: “periculosidade”, “ordem pública” e “prisão preventiva”. A pesquisa apontou a existência de 268 acórdãos,
resultado de julgamentos ocorridos entre 1978 e 2007, distribuídos no tempo
tal como o demonstra o seguinte quadro:
17

ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2000, p. 258. Apud Ibidem.
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Número de acórdãos por quinquênio
(1978 a 2012)18
Ano

Número de julgados

1978
1979
12

1980
1981
1982
1983
1984
1985

20

1986
1987
1988
1989
1990

2

1991
1992
1993
1994
1995

4

1996
1997
1998
1999
2000

5

2001
2002
2003

1

2004

4

2005

9

2006

6

2007

15

2008

34

2009

36

2010

38

2011

44

2012

38

Total

18

35

190

268

Pode-se observar que, no período anterior à CR/1988, o número de
julgados é expressivo: 12 no período 1978-1982 e 20 entre os anos 1983 a
18

Dados disponíveis em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 15 set. 2012.
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1987. É de se salientar que os 2 únicos julgados no lustro 1988-1992 também
são anteriores à CR/1988. Portanto, nos cerca de 10 anos que vão de 1978
até a CR/1988, o mecanismo de busca do STF apontou 34 julgados.
Apenas em 1994 os julgados voltaram a tratar do tema versado no
presente estudo, sendo que, no período 1993-1997, a pesquisa gerou 4 resultados. No quinquênio 1998-2002, houve mais 5 julgados. Muito diferente
do verificado em relação ao período 2003-2007, durante o qual ocorreu
significativo aumento no número de processos, 32 julgados, mas nada comparado ao crescimento extraordinário que se observa no último lustro: 190
acórdãos foram publicados de 2008 até hoje.
O objeto e a amplitude deste estudo não comportam respostas a uma
série de indagações que se colocam ao pesquisador quando se depara com
tal diacronia19. Observem-se os seguintes dados:
(a) nos 10 anos anteriores à CR/1988, ou seja, em pleno regime político ditatorial, foi relativamente elevado o número de julgados (3,4 acórdãos
por ano);
(b) nos 15 anos seguintes, isto é, desde a promulgação da atual Constituição até o final de 2003, mostrou-se estavelmente reduzido o número de
processos (0,6 acórdão por ano);
(c) entre 2004 e 2007, houve um aumento abrupto de julgados (7
acórdãos por ano); e
(d) nos últimos 5 anos, de 2008 até setembro de 2012, o crescimento
é ainda mais intenso (40 acórdãos por ano)20.
19

20

��������������������������������������������������������������������������������������������
Para uma problematização das categorias diacronia/sucessão e sincronia/simultaneidade na filosofia da história contemporânea, cf.: JAMESON, Fredric. Pós-modernismo: a lógica cultural do
capitalismo tardio. 2. ed. São Paulo: Editora Ática, 2002. 431p. p. 230. RICOEUR, Paul. Tempo e
narrativa III. Campinas: Papirus Editora, 1997. 519p. p. 293-296. YÁGÜEZ, Jorge Álvarez. Michel
Foucault - verdad, poder, subjetividad: la modernidad cuestionada. Madrid: Ediciones Pedagógicas,
1995. 213 p. p. 99.

	���������������������������������������������������������������������������������������������
Haveria alguma relação entre o tema em estudo e seu contexto sociopolítico? O que teria ocorrido por volta e a partir de 2004 que culminou nesse incremento desproporcional de processos em relação aos anos anteriores? A nova composição da Corte apresentaria alguma relação
com tal mudança? O incremento no número dos processos pesquisados guarda proporção com
o crescimento das demais classes processuais no STF? Há algum outro fator relacionado à rotina administrativa do Tribunal que tenha relevância para o deslinde desses questionamentos,
como, por exemplo, a afetação ou não da distribuição dos processos aos ministros em razão do
acúmulo das funções junto ao TSE, ou o exercício da função de presidente da Corte? Uma das
hipóteses consiste em considerar que os vários anos de consolidação democrática tenham pro-
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No presente estudo, não se procedeu a uma análise do inteiro teor do
acórdão, mas estudo anterior21 que abrangeu os anos 2004 e 2007 concluiu
que, se por um lado, houve considerável incremento de processos em que
se discutiu o problema da “periculosidade”, por outro, também aumentou
significativamente o número de acórdãos e votos vencidos em que se negou
a manutenção da prisão preventiva por se terem posicionado os ministros
pela ausência de comprovação de “periculosidade” apta a justificar uma
prisão preventiva22.

21

22

vocado um maior acesso à Justiça, pelo incremento da consciência cidadã dos brasileiros, mais
cientes de seus direitos. Mas há uma outra hipótese, talvez excessivamente perversa: diante das
não cumpridas promessas da modernidade em que deixaram de acreditar as “classes perigosas”,
estas se organizaram, inclusive para recorrer ao STF. Estar-se-ia diante de uma resposta judicial
a um problema que as outras esferas de governo, notadamente o Poder Executivo, não está resolvendo? Pensa-se no fato de as “classes perigosas”, para utilizar a expressão celebrizada por Eric
Hobsbawn, terem se organizado com a finalidade paradoxal de fazer com que o Poder Executivo
cumpra as leis do país, já que as penitenciárias não obedecem às prescrições legais. Para um estudo sobre as rebeliões prisionais promovidas pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) em 2001,
cf. SALLA, Fernando. As rebeliões nas prisões: novos significados a partir da experiência brasileira. Sociologias, 2006, vol., n. 16, ISSN 1517-4522. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1517-45222006000200011&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso
em: 25 fev. 2008. Talvez a hipótese seja esclarecida ao se atentar para a análise de Kouvélakis,
que entende ser pela biopolítica que o Estado produz ao mesmo tempo a sociedade e a população,
categorias cujas relações são racializadas e passam a funcionar de acordo com o modelo da guerra, mais adiante analisado (item 2.3, abaixo). A biopolítica faz da morte individual uma questão
privada e da morte em massa um negócio público: neste caso, trata-se do funcionamento da função assassina do Estado, nos pontos precisos para os quais se dirige a violência de seus aparelhos:
guerras, colonização interna e externa, agitação das ‘classes perigosas’. KOUVÉLAKIS, Eustache.
L’embranchement de la politique moderne. Multitudes-Web, Montigny le Bretonneux, n. 39-40,
sept. 1997. Disponível em: <http://multitudes.samizdat.net/article.php3?id_article=436>. Acesso em: 02 set. 2004. Enfim, são inúmeras as indagações que os dados colhidos suscitam. Entretanto, tal ordem de questionamentos não será tematizada no presente estudo não só por desbordar
do tema proposto como também porque seu tratamento extrapolaria os limites acadêmicos deste
texto.

BERNARDES, Célia Regina Ody. A prisão preventiva dos “indivíduos perigosos” na jurisprudência do
supremo tribunal federal: elementos para uma reflexão constitucionalmente adequada acerca da
noção de “periculosidade”. 2008. 101f. Monografia (Especialização em Direito Processual) – Unisul, Recife.
Dos 32 processos relacionados nos anos 2004-2007, 6 foram no sentido da revogação da prisão
preventiva e, entre os 26 processos que mantiveram a custódia cautelar, 8 foram decididos com
votos divergentes, vencidos, ou com complementação de voto de ministros que a reputavam inválida. Portanto, dos 32 julgados analisados:
- em 6 processos houve a revogação da prisão preventiva (18,75%);

96

I Jornada de Direito Penal

3 A “periculosidade” entre duas instâncias de controle do “anormal”: o poder judiciário e o poder psiquiátrico
As decisões que decretam a prisão processual em razão da “periculosidade” do agente causam espécie porque parecem partilhar das mesmas
premissas filosóficas defendidas pela Escola Positiva: a pena é uma medida
de defesa do organismo social contra uma patologia e se destina a evitar
novos danos causados não exatamente por uma pessoa livre e responsável,
mas por um ser atávico e, por isso, predeterminado, biológica e socialmente,
à reiteração criminosa. Sem vontade nem livre arbítrio, sem liberdade de
escolha entre o caminho do lícito e a via do ilícito, o “homem delinquente”
é predisposto, natural e inexoravelmente, para o crime, cabendo ao Estado,
exatamente para cumprir sua função de defender a sociedade, isolá-lo, enclausurá-lo. Para essa corrente de pensamento, não é importante a distinção
entre inimputabilidade e imputabilidade, uma vez que todo “criminoso” é
“perigoso” só pelo fato de ter cometido um crime, razão pela qual a função
da pena é, unicamente, promover a prevenção especial23.
Luiz Flávio Gomes, ao estudar o surgimento das medidas de segurança contra os “perigosos” a partir do positivismo lombrosiano, afirma:
A sociedade tem que se defender desses anormais, aplicando-lhes
medidas de segurança, ancoradas na periculosidade. [...] Da trilogia
garantista liberdade-culpabilidade-pena passa-se ao trilogismo antigarantista, preconceituoso e irracional do determinismo-periculosidade-medida de segurança [...]24.

De acordo com Paulo Vasconcelos Jacobina, adotados os pressupostos do determinismo [...], não se poderia mais falar em direito de punir,
mas em direito de prevenir. O direito penal transformar-se-ia num grande

23

24

- em 8 processos a custódia cautelar foi mantida por maioria de votos (25%); e
- em 18 processos se manteve a segregação por unanimidade (56,25%).

Sobre a escola positiva e as funções da pena, cf. BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito
penal. Volume 1. Parte geral. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. NUCCI, Guilherme de Souza. Código
penal comentado. 6. ed. São Paulo: RT, 2006. PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro.
Volume 1. Parte geral: arts. 1º a 120. 6. ed. São Paulo: RT, 2006.

GOMES, Luiz Flávio. Evolução das idéias penais. Material da 1ª aula da Disciplina Princípios constitucionais penais e teoria constitucionalista do delito, ministrada em 2007 no Curso de Especialização Telepresencial e Virtual em Ciências Penais – UNISUL - IPAN – REDE LFG. p. 8. Inédito.
Grifos nossos.
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direito sanitário, e seu fundamento lastrear-se-ia na periculosidade, e não
na culpabilidade. E, continua o autor:

[...] ao julgar alguém, o crime que ele cometeu (ou que nem sequer cometeu ainda, já que, no limite, isso é irrelevante) passa a servir apenas
como baliza, como referencial para um diagnóstico de personalidade
criminosa, vale dizer, um prognóstico da periculosidade do cidadão
perante seus concidadãos. O Direito Penal passa a ser a prevenção
de crimes futuros e inevitáveis, a serem cometidos por esse sujeito
irremediavelmente mau contra os demais sujeitos irremediavelmente
bons, a quem compete proteger para zelar por uma evolução adequada
da sociedade. É a aplicação estrita do determinismo social ao direito25.

Assim como Luiz Flávio Gomes, Paulo Vasconcelos Jacobina
também tematiza a dicotomia periculosidade-culpabilidade em termos de
liberdade-determinismo:

Para os cultores da escola positiva de direito penal, estamos todos submetidos às forças determinantes da natureza, portanto nenhum de nós
goza de verdadeira – senão aparente – liberdade. Assim, o fundamento
do direito de punir está na defesa social contra aquele que, por sua
peculiar condição evolutiva, genética ou social, ameaça ao conjunto
dos integrantes da sociedade que não estão submetidos às mesmas
forças deterministas criminógenas. Haveria, portanto, essencialmente,
identidade entre pena e medida de segurança – toda pena é, no fundo,
uma medida de segurança4. Fundou-se o binômio pena-culpabilidade,
medida de segurança-periculosidade5, no qual a pena sempre leva em
conta a periculosidade6, mas a medida de segurança não leva em conta,
senão de forma acidental, a culpabilidade26.

Daí que os principais aspectos negativos de dita Escola sejam justamente a exacerbação da defesa social, despersonalização do delinquente,
instrumentalização da pessoa humana pelo poder punitivo estatal, desprezo
pelas garantias legais e jurisdicionais27.
Os julgados que admitem a prisão preventiva do “indivíduo perigoso”
apresentam um grave problema de ordem dogmática, pertinente à distinção
25

26
27

JACOBINA, Paulo Vasconcelos. Direito Penal da Loucura: Medida de Segurança e Reforma Psiquiátrica. Disponível em: <http://www.anpr.org.br/portal/files/boletim_70.pdf>. Acesso em: 21 abr.
2008.
JACOBINA, Direito penal da loucura, op. cit..

GOMES, Evolução das idéias penais, op. cit. p. 8.
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entre periculosidade e culpabilidade. A primeira é fundamento das medidas
de segurança, que ostentam natureza preventiva (prevenção especial) e curativa, e a segunda, da imposição de penas cuja natureza é simultaneamente
preventiva (prevenção geral e especial), retributiva e ressocializadora. A
culpabilidade é o juízo retrospectivo de reprovação do agente imputável e do
crime, considerando a conduta exigível na situação em que o fato realmente
ocorreu (passado), enquanto que a periculosidade é o juízo prospectivo que
conclui pela probabilidade de o acusado voltar a cometer crimes (no futuro),
ou seja, é o juízo de reprovação que se formula em relação ao inimputável28.
A utilização da prisão preventiva como instrumento de proteção da
sociedade contra os indivíduos “perigosos” olvida uma das principais modificações operadas pela nova parte geral do Código Penal (CP), cuja exposição
de motivos não deixa margem a dúvidas:
O princípio da culpabilidade estende-se [...] a todo o Projeto. Aboliu-se a medida de segurança para o imputável. [...] prevê o projeto [...] o
sistema vicariante para o semi-imputável, como consequência lógica
da extinção da medida de segurança para o imputável [...]. Extingue o
Projeto a medida de segurança para o imputável e institui o sistema
vicariante para os fronteiriços. [...] A medida de segurança, de caráter
meramente preventivo e assistencial, ficará reservada aos inimputáveis. Isso, em resumo, significa: culpabilidade – pena; periculosidade
– medida de segurança. Ao réu perigoso e culpável não há razão para
aplicar o que tem sido, na prática, uma fração de pena eufemisticamente denominada medida de segurança29.

28

29

Sobre a distinção entre periculosidade/medida de segurança e culpabilidade/pena, cf. DELMANTO, Celso et alii. Código penal comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 67, 178-179; JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal. Volume 1. Parte geral. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p.
545; MIRABETE, Júlio Fabrini. Manual de direito penal. Parte geral: arts. 1º a 120. 22. ed. São Paulo:
Atlas, 2005. p. 363; NUCCI, Código penal comentado, op. cit., p. 463; PRADO, Curso de direito penal
brasileiro, op. cit., p. 691..
ABI-ACKEL, Ibrahim. Exposição de Motivos da Nova Parte Geral do Código Penal. In: Código Penal.
43. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2005. Grifos nossos. Comentando esse excerto, Corcioli afirma: Se é certo que a medida de segurança ostenta o caráter “meramente preventivo e assistencial”,
dirigida justamente ao inimputável que, com seu ato (típico e antijurídico), demonstrou periculosidade, não menos correto é afirmar que a pena, dirigida ao imputável – ao culpável –, não possui tal
caráter, justamente porque o imputável não pode ser tecnicamente tido como perigoso – ainda que
adote, reiteradamente, condutas violentas, por exemplo. CORCIOLI FILHO, Roberto Luiz. Regra
da exceção: Prisão não pode ser usada para prevenir novos crimes. Disponível em: <http://conjur.
estadao.com.br/static/text/60908,1>. Acesso em: 25 fev. 2008.
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A dogmática penal não chegou a um consenso quanto às espécies
de “periculosidade” atualmente existentes. Para uma primeira corrente30,
o ordenamento jurídico brasileiro somente admite a “periculosidade” real,
comprovada mediante perícias médico-legais, mas rejeita a perigosidade
presumida porque violaria o princípio do favor libertatis, da dignidade da
pessoa humana e da fundamentação das decisões judiciais. Como o juiz não
tem condições técnicas para atestar o estado de “periculosidade”, é necessário que seu juízo de “periculosidade” esteja amparado pelas conclusões
de laudos periciais tanto no momento do “diagnóstico da periculosidade”
(prova da qualidade de “perigoso”) quanto no de “prognose criminal” (prova
da relação entre a “periculosidade” e o futuro criminal)31. Há outros doutrinadores32, entretanto, que distinguem entre a “periculosidade” real ou judicial (depende do reconhecimento do juiz no caso concreto que envolva um
semi-imputável, no caso do art. 26, parágrafo único, do CP) e a presumida (o
art. 97 do CP traz presunção legal quanto aos inimputáveis). Independentemente da discussão, contudo, não se vislumbrou, na literatura ora analisada,
nenhuma possibilidade de o juiz decidir sozinho, sem auxílio técnico, sobre
a “periculosidade” do agente.
O Poder Judiciário e o “poder psiquiátrico” são duas instâncias complementares de controle do “anormal”, e não somente do crime33. Quanto ao
modo como se livram dos indivíduos “perigosos”, as sociedades podem ser
classificadas em duas espécies, conforme procedam a sua assimilação ou a
sua expulsão. As sociedades encarceradoras se incluem nesta última cate30

31

32
33

DELMANTO, Código penal comentado, op. cit., p. 178-179; PRADO, Curso de direito penal brasileiro,
op. cit., p. 693.

Para um estudo sobre a avaliação da “periculosidade” como uma das funções atribuídas ao profissional da psiquiatria forense, cf. os seguintes estudos: ABDALLA-FILHO, Elias. Avaliação de risco
de violência em Psiquiatria Forense. Rev. psiquiatr. clín., São Paulo, v. 31, n. 6, 2004 . Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-60832004000600002&lng=pt
&nrm=iso>. Acesso em: 25 fev. 2008. BRAVO, Omar Alejandro. As prisões da loucura, a loucura das
prisões. Psicol. Soc., Porto Alegre, v. 19, n. 2, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822007000200005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 25 fev.  
2008. COHEN, Claudio. A periculosidade social e a saúde mental. Rev. Bras. Psiquiatr.,  São Paulo, v.
21, n. 4, 1999 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44461999000400006&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 25 fev. 2008.
JESUS, Direito penal, op. cit., p. 547; MIRABETE, Manual de direito penal, op. cit., p. 363; NUCCI, Código penal comentado, op. cit., p. 463.

FONSECA, Márcio Alves da. Michel Foucault e o direito. São Paulo: Max Limonad, 2002. 329 p. p. 75.
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goria e expulsam o elemento pernicioso por meio de várias táticas, uma das quais a
prisão. A “antropoemia” consiste nesse isolamento dos “perigosos”, dos “anormais”
(delinquentes, minorias etc.), em um local destinado a esse fim. Sendo o “indivíduo
perigoso” uma noção comum ao direito e à psiquiatria, é o magistrado que indica
quem é o indivíduo a ser qualificado como tal pelo psiquiatra a partir de sua biografia, pois é a “vida pregressa” desse “delinquente” que revela o “criminoso” antes
mesmo de ter cometido o crime. Observe-se, portanto, que há uma nítida distinção
entre duas categorias: o “delinquente” (vida) e o “infrator” (fato)34.
As teorias que fundamentavam a responsabilidade penal na “periculosidade”
foram totalmente superadas quando o direito penal passou a admitir a culpabilidade
como pressuposto da pena e a reconhecer ao infrator a qualidade de pessoa capaz de
se conduzir racionalmente. Enquanto fundamento da pena, como juízo que estabelece
os limites da liberdade e de sua privação, a culpabilidade traz uma consequência
material importante: a pena é aplicável ao autor de um crime em razão de um fato,
e não por suas qualidades, estados ou condições de vida; em outras palavras, como
já se afirmou, a responsabilidade penal é pelo fato, e não pelo autor35.
Os julgados que admitem a prisão preventiva com fundamento na “periculosidade” do agente, assim, parecem distantes da atual disciplina dogmática porque
inovam no sistema de aplicação de uma medida restritiva de liberdade que tem a
mesma natureza das medidas de segurança, mas com algumas diferenças que fazem
espécie: aplicam-nas (1) a imputáveis, (2) durante a instrução processual (aplicação
provisória)36, (3) sem recorrer a laudos periciais de médicos psiquiatras que validamente atestem tal estado e, por fim, parecem (4) retornar ao sistema do duplo
binário, pois primeiro é aplicada uma “medida de segurança” (a prisão preventiva)
e, depois, uma pena (a prisão definitiva). Ecoam aqui as palavras de Silva Sanchez:
O Direito do inimigo — poder-se-ia conjeturar — seria, então, sobretudo o Direito das
medidas de segurança aplicáveis a imputáveis perigosos37.
34

FONSECA, Michel Foucault e o direito, op. cit., p. 161. Tal distinção é trabalhada por Michel Foucault
em Surveiller et punir: naissance de la prison. Paris: Gallimard, 2003. 362 p. p. 291-295.

35

BITTENCOURT, Tratado de direito penal, op. cit., p. 13-15; JESUS, Direito penal, op. cit., p. 584.

37

SILVA SANCHEZ, Jesus-Maria. A expansão do direito penal. Aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. Apud BONHO, Luciana Tramontin.

36

Com a reforma penal de 1984, que derrogou os arts. 378 e 380 do CPP, as medidas de segurança
não podem ser aplicadas provisoriamente, mas somente após a “condenação” definitiva de semi-imputáveis ou inimputáveis.
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Foucault, ao estudar a prisão como um instrumento de defesa da
sociedade contra o “indivíduo perigoso” e, mais especificamente, a evolução
da perícia médico-legal em matéria penal (do ato “monstruoso” ao indivíduo
“perigoso”)38, assevera que a utilização, pelos tribunais, da noção de “periculosidade” contradiz o direito penal moderno: a partir de Beccaria — a sociedade somente tem direito de punir o que os indivíduos fazem (“criminoso”
como sujeito de um ato legalmente definido como infração), não o que eles
são (“criminoso” como indivíduo “perigoso” que carrega consigo, em razão
de sua própria natureza, a probabilidade de cometer crimes). Uma justiça que
se exerce sobre o que a pessoa é, e não sobre o que a pessoa faz, qualifica-se
como uma justiça exorbitante de tudo aquilo com que os reformadores do
século XVIII haviam proposto39.
Mas o filósofo lembra que um sistema punitivo orientado estritamente pelo princípio da responsabilidade pelo fato sempre foi uma utopia, e tal
assertiva ficaria comprovada a partir de um estudo minucioso e comparado
de decisões judiciais, o qual demonstraria que, nos julgamentos, o infrator
sempre esteve, pelo menos, tão presente quanto sua infração. Apesar dessa
prática, o direito penal e os Códigos sempre hesitaram em chancelar a noção
de “indivíduo perigoso” e, para explicar esse paradoxo, Foucault avança uma
hipótese: talvez se tenha pressentido que a concessão do direito de intervir
sobre os indivíduos em virtude do que eles são resultaria na produção de

38

39

Noções introdutórias sobre o direito penal do inimigo. Jus Navigandi, Teresina, a. 10, n. 1048, 15
maio 2006. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8439>. Acesso em: 19
maio 2006. A autora também traz a opinião de Luiz Flávio Gomes (Críticas à tese do Direito Penal
do Inimigo, publicado em Carta Maior), para quem a “periculosidade”, e não a culpabilidade, é que
é objeto de juízo de reprovação no direito penal do inimigo.

Sobre a emergência da noção de “periculosidade” na legislação penal brasileira, desde o Código
Penal de 1890 até o de 1940, cf. ALMEIDA, Francis de Moraes. Heranças Perigosas - Arqueogenealogia da periculosidade na Legislação Penal Brasileira. 2005. 201f. Dissertação (Mestrado em
Sociologia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Também é de se conferir
os seguintes estudos: COROCINE, Sidnei Celso. A fabricação da periculosidade: um relato sobre a
violência das instituições. 2003. 71fl. Dissertação (Mestrado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano) – Universidade de São Paulo, São Paulo. PERES, Maria Fernanda Tourinho;
NERY FILHO, Antônio. A doença mental no direito penal brasileiro: inimputabilidade, irresponsabilidade, periculosidade e medida de segurança. Hist. cienc. saude-Manguinhos , Rio de Janeiro,
v. 9, n. 2, 2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702002000200006&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 25 fev. 2008.
FOUCAULT, Michel. Resumo dos Cursos do Collège de France: 1970-1982. Rio de Janeiro: J. Zahar,
1997. 134 p. p. 61-62.
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uma “sociedade terrível”40. E o direito nazista que o século XX experimentou
parece comprovar tal hipótese.

4 Considerações finais

No início deste estudo se afirmou que um dos critérios distintivos
mais substanciais entre Estado de direito e Estado policial, entre democracia e ditadura ou entre civilização e barbárie reside justamente na proteção
judicial efetiva ao âmbito de proteção aos direitos fundamentais dos cidadãos, dentre os quais se insere o princípio da não culpabilidade. Ressaltou-se, também, a relevância do esforço hermenêutico para definir os “limites
dos limites” a tal direito fundamental, tanto do ponto de vista do avanço
epistemológico da dogmática jurídica quanto para a construção cidadã de
um Estado Democrático de Direito axiologicamente comprometido com a
concreção do princípio fundamental da dignidade humana.
Este estudo ficaria incompleto se não fosse conferida a devida atenção
ao profundo significado da advertência de Martín Kriele para o presente
tema: A constituição não pode impedir o terror, quando está subordinada ao
princípio de soberania, em vez de garantir as condições institucionais da “rule
of Law41. Ao contrapor o princípio de soberania às condições institucionais
da “rule of Law”, o autor parece remeter ao conceito decisionista do político
cunhado por Carl Schmitt no início de sua produção intelectual: soberano
é quem decide sobre o estado de exceção42.
40

41
42

FOUCAULT, Resumo dos Cursos do Collège de France, op. cit., p. 61-62; FOUCAULT, Michel. L’évolution
de la notion d’individu dangereux” dans la psychiatrie légale du XIXe siècle. In: ______. Dits et Ecrits
II: 1976-1988. 2. ed. Paris: Quarto Gallimard, 2001b. 1736 p. Texto n. 220, p. 443-464. Conferência
ministrada em Toronto (EUA) em outubro de 1977.
KRIELE, Martín. Introducción a la Teoría del Estado - Fundamentos Históricos de la Legitimidad
del Estado Constitucional Democrático. Buenos Aires: Depalma, 1980, p. 160-161. Apud MENDES,
Prisão preventiva e direitos fundamentais, op. cit..

O conceito decisionista do político foi trabalhado por Schmitt principalmente no texto Politische
Theologie, Vier Kapitel zue Lehre von der Souveränität (Teologia política), publicado em 1922. Afirmando que há em Schmitt uma apologia da exceção, cf. LÖWITH, Karl. Decisionismo político (C.
Schmitt). In: ______. El hombre en el centro de la historia: balance filosófico del siglo XX. Barcelona:
Herder, 1998. p. 27-56. p. 33-34. Também nesse sentido, cf. LUKÁCS, Georg. El asalto a la razón: la
trayectoria del irracionalismo desde Schelling hasta Hitler. Mexico: Fondo de Cultura Económica,
1959. 707 p. p. 530-531. Em sentido diverso são as ponderações de Manuel Afonso Vaz, notadamente em torno da obra Teoria da Constituição. VAZ, Manuel Afonso. Lei e reserva da lei: a causa
da lei na Constituição Portuguesa de 1976. 1992. 549f. Tese (Doutorado em Direito) – Universi-
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Em outro estudo43, já se teve a oportunidade de afirmar que, para
Giorgio Agamben, o poder soberano é aquele que, ao decidir sobre o estado de exceção, tem o poder de decidir qual vida pode ser morta sem que se
cometa homicídio (a vida nua do homo sacer), enquanto que

[...] na idade da biopolítica este poder tende a emancipar-se do estado
de exceção, transformando-se em poder de decidir sobre o ponto em
que a vida cessa de ser politicamente relevante. [...] Na biopolítica moderna, soberano é aquele que decide sobre o valor ou sobre o desvalor
da vida enquanto tal44.

Uma das principais teses do autor diz respeito à noção de “campo”,
entendido como o puro, absoluto e insuperado espaço biopolítico (e enquanto
tal fundado unicamente sobre o estado de exceção), uma vez que nele o poder
tem a pura vida diante de si sem nenhuma mediação45. O “campo” é

[...] o paradigma oculto do espaço político da modernidade. [...] é o
espaço que se abre quando o estado de exceção começa a tornar-se a
regra. [...] [No campo,] o estado de exceção, que era essencialmente uma
suspensão temporal do ordenamento com base numa situação factícia
de perigo, ora adquire uma disposição espacial permanente que, como
tal, permanece, porém, estavelmente fora do ordenamento normal. [...]
[O campo] inaugura um novo paradigma jurídico-político, no qual a
norma torna-se indiscernível da exceção [...], [é] a estrutura em que o
estado de exceção [...] é realizado normalmente. [...] O campo é um híbrido de direito e fato, no qual os dois termos tornaram-se indiscerníveis46.

43
44
45

46

dade Católica Portuguesa, Porto. passim. Para uma análise da estrutura da exceção em Schmitt, cf.
AGAMBEN, Homo Sacer, op. cit., p. 23-36. Sobre as interpretações divergentes do Leviatã ao longo
do desenvolvimento intelectual de Schmitt, antes e depois da 2ª Guerra Mundial, cf. HECK, José N.
O liberalismo absolutista em Thomas Hobbes. Fragmentos de Cultura, Goiânia, v. 12 (Especial), p.
29-51, mar. 2002, p. 33. Sobre o controvertido percurso intelectual de Carl Schmitt, cf. PASQUINO,
Pasquale. SCHMITT, Carl, 1888-1985. Teoria da constituição, 1928. In: CHATELET, François; DUHAMEL, Olivier; PISIER, Evelyne (Coord.). Dicionário de obras políticas. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1993. p. 1089.
BERNARDES, Célia Regina Ody. Mors tua vita mea: elementos para uma reflexão sobre o problema
do racismo de Estado a partir da crítica da razão governamental de Michel Foucault. 2005. 142f.
Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife.
AGAMBEN, Homo sacer, op. cit., p. 131, 149.

Ibidem, p. 129, 178.

Ibidem, p. 129, 175-177. Grifos do autor.
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As prisões podem ser entendidas como esse espaço juridicamente
vazio do estado de exceção, como a “esfera soberana” na qual se pode matar
[a vida nua é “matável”] sem cometer homicídio [a vida nua é insancionável]
e sem celebrar um sacrifício [a vida nua é insacrificável]”47. A “violência soberana” inaugura uma zona de indiferença entre o sacrifício e o homicídio,
no qual vigora um dos paradoxos do estado de exceção: a indistinção entre transgressão da lei e sua execução, ou entre violência e direito. Talvez
Agamben esteja correto ao afirmar que o projeto democrático-capitalista de
eliminar as classes pobres, hoje em dia, através do desenvolvimento, não somente reproduz em seu próprio interior o povo dos excluídos, mas transforma
em vida nua todas as populações do Terceiro Mundo48.
Nos novos “campos”, intensifica-se o processo de animalização ou
objetivação do homem através de dispositivos tecnológicos que inscrevem
e identificam a “vida nua”. As prisões podem ser definidas como novos
“campos” em que se “normaliza” um estado de exceção que, se inicialmente
suspendia o ordenamento jurídico porque se apresentava uma situação factual de perigo, agora se estabiliza fora do ordenamento normal. As pessoas
incluídas no estado de exceção se encontram no “campo”: uma espécie de
“exclusão inclusiva” que inclui no ordenamento o que dele é expulso49.
Enquanto homo sacer, o prisioneiro é alguém nem vivo nem morto,
totalmente sujeito ao direito de espada do “velho poder soberano”, para
quem a vida ou a morte não é mais um fato natural, mas, sim, algo que depende de uma decisão soberana. Nessa condição, trata-se de “vidas indignas
de serem vividas”, vidas politicamente irrelevantes que podem ser mortas
impunemente, pois sem nenhum valor para o ordenamento, no qual somente
47

48
49

Ibidem, p. 91. Para Serrano, A tolerância inconstitucional do Estado Brasileiro com a violência e
a tortura como práticas policiais correntes de apuração, quando envolvidas pessoas de baixa renda, também caracteriza esse caráter inaceitável de “suspensão” fática dos direitos fundamentais.
Tais condutas vão consolidando um sério recuo no trilho civilizatório, retornando, ao menos parcialmente, a formas absolutistas e irracionais de governo. Uma parte da humanidade encontra-se
privada do reconhecimento de sua condição humana. [...] Nada pode ser mais grave que excluirmos
multidões da condição humana de titulares de direitos mínimos. Os regimes de exceção que ocupam
espaço no âmago das democracias ocidentais representam uma vergonha para todos nós e exigem da cidadania global fortes pressões junto aos governantes do globo para que cesse a barbárie
na condução das condutas estatais. SERRANO, Pedro Estevam. Regimes de exceção e barbárie.
Disponível em: <http://ultimainstancia.uol.com.br/colunas/ler_noticia.php?idNoticia=43485>.
Acesso em: 19 out. 2007.

AGAMBEN, Homo sacer, op. cit., p. 65, 71-72, 186.
AGAMBEN, Homo sacer, op. cit.,p. 29.
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são incluídas no modo da exclusão o que remete à “integração marginalista”
dos indivíduos a que se referia Foucault50.
O estudo demonstra que se vivencia, no Brasil, o paradoxo anunciado
por Paulo Sérgio Pinheiro: a lei é o instrumento utilizado pelo Estado para
disseminar o “terror”51. Mas o direito tem, necessariamente, de parecer justo,
pois de outro modo o Estado não apareceria como se estivesse pairando
acima das classes sociais52. Em razão disso, a massificação das prisões preventivas sempre vem justificada pelos mais nobres e legítimos interesses
públicos, como o “combate ao crime organizado” ou a “periculosidade do
agente”, de cuja fúria criminosa é necessário defender a sociedade53. Dessa
forma, o Estado consegue dissimular com rara eficácia algo que está no seu
âmago: a violência física.54
Pinheiro não enfatiza as manifestações mais abertas da tirania, mas
pretende inspecionar

50
51

52
53
54

[...] outros momentos em que o Leviatã disciplinado, domado, mas
com sua espada permanentemente desembainhada, se abate sobre os
cidadãos, no exercício diário da violência do Estado, sem que o sangue
respingue necessariamente sobre as vestes do príncipe. Porque o Estado, constitucional ou autoritário, qualquer que seja a forma de governo,
segrega permanentemente um regime de exceção. O mais democrático
dos Estados é sempre regime de exceção para enormes contingentes.
Loucos, prostitutas, prisioneiros, negros, hispânicos, árabes, curdos,
judeus, ianomamis, aidéticos, homossexuais, travestis, crianças, ope-

FOUCAULT, Michel. La technologie politique des individus. In: ______. Dits et écrits II: 1976-1988. 2.
ed. Paris: Quarto Gallimard, 2001. 1736 p. Texto n. 364, p. 1632-1647. Conferência pronunciada
em out. 1982. p. 1638-1639.

Para um estudo sobre a configuração da “crise da razão política”, a partir da perspectiva da formação do Estado Moderno e, especialmente, com a consagração desta chamada Razão de Estado [02]
que desembocou no Estado de Exceção que em certos momentos chega ao “terrorismo de Estado”,
cf. MARTINEZ, Vinício C.. A modernidade perdeu a razão: para uma sociologia do Estado de Exceção. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1270, 23 dez. 2006. Disponível em: <http://jus2.uol.com.
br/doutrina/texto.asp?id=9313>. Acesso em: 28 dez. 2006.
PINHEIRO, Paulo Sérgio. Estado e terror. In: NOVAES, Adauto (Org.). Ética. São Paulo: Companhia
das Letras/Ministério da Cultura/Funarte, 1992. 394 p.p. 191-1204. p. 198.
Il faut défendre la société é o título original da publicação do curso ministrado por Michel Foucault
no Collège de France no período letivo 1975-1976, com edição brasileira: Em defesa da sociedade,
op. cit..

PINHEIRO, Estado e terror, op. cit., p. 191.
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rários irão nascer e morrer sem terem conhecido o comedimento do
Leviatã. As graves violações dos direitos humanos pelo Estado revelam
a rotina do Terror no cotidiano das populações55.

Para o autor,

É uma contradição a idéia de um Estado liberal que se reduzisse, sem
ambiguidade, à sua aparência de controlador da violência física aberta,
pois na existência do soberano está imbricada uma prática em si mesma
autoritária do direito de punir. Apesar dessa presença quase rotineira
do terror, o regime democrático continua sendo ainda a única forma
de governo capaz de limitar o arbítrio do Estado, permitindo que da
mera aparência se possa transitar para realizações da essência cada
vez mais alargadas e duradouras56.

Portanto, a compreensão das imbricadas relações entre Estado e
“terror” é condição necessária tanto para o “controle” do terror como para
que a mais completa “transparência” possa ser imposta a esses lugares do
Estado onde a dissimulação e o segredo são a regra57. Enfim, trata-se de um
esforço necessário para reconstituir o “equilíbrio” do monopólio da violência
física do Estado em favor do cidadão58.
Pois Satã não é necessário, como disse Primo Levi, que um dia o encontrou em Auschwitz59. E é nesse espírito que se inscreve o presente estudo.

55

56
57

58
59

Ibidem, p. 193. E não se argumente que a questão das prisões preventivas no Brasil não se relaciona às mais graves violações dos direitos humanos que o Estado brasileiro vem perpetrando,
seja pela ação criminosa de seus agentes, seja por sua omissão quanto ao cumprimento de suas
obrigações internacionais, constitucionais e legais. Os Relatórios anuais da ONU sobre o assunto
invariavelmente apontam a superpopulação carcerária e as condições desumanas das cadeias
como exemplares de graves violações de direitos humanos pelas quais responde internacionalmente a República Federativa do Brasil. NINIO, Marcelo. ONU aponta racismo “persistente” no
Brasil. Folha de São Paulo, 27 fev. 2008. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2702200808.htm>. Acesso em: 27 fev. 2008. Sobre as similitudes entre o Estado de não Direito e o Estado de Direito Oficial omisso, cf. MARTINEZ, A modernidade perdeu a razão, op. cit.
PINHEIRO, Estado e terror, op. cit., p. 193.

Ibidem, p. 203.
Ibidem.

LEVI apud Ibidem.
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O fim do rol taxativo de crimes antecedentes no delito de
lavagem de capitais
Ciro José de Andrade Arapiraca1

O crime de lavagem de capitais, o qual se encontra previsto recentemente no ordenamento jurídico brasileiro, para ficar configurado, necessita
da ocorrência de um crime antecedente, quer em sua forma consumada ou
tentada. O colendo Superior Tribunal de Justiça entende desnecessária a
prova cabal da infração subjacente, mas apenas a demonstração de indícios
suficientes da existência do delito-base2.
Agrupado, entre outros, com a receptação, classifica-se como crime
derivado, acessório ou parasitário (BALTAZAR JUNIOR, 2009, p. 564).
Busca-se, com a prática do delito em questão, uma forma de camuflar
a existência do delito anterior, de conferir ao produto de uma dada conduta
delituosa uma aparência de licitude e para poder se aproveitar dos ganhos
ilícitos, ou seja, para justificar o aumento do padrão de vida e o acréscimo
patrimonial sem origem conhecida.
Durante algum tempo, após o advento da Lei 9.613/1998, discutiu-se quais crimes poderiam ser classificados como crimes antecedentes e
proporcionar a caracterização da lavagem de capitais.
Para tal desiderato, a doutrina se vale de uma classificação que enumera três gerações. A primeira, com influência da Convenção de Viena, assim
pode ser denominada quando o crime anterior enquadrar-se como tráfico de
drogas. A partir de tal entendimento, houve uma sedimentação dos estudos
acerca da lavagem de dinheiro. Por outro lado, na segunda geração, na qual
grande parte da doutrina classificava a regulamentação nacional antes da
recente modificação legislativa, há uma enumeração taxativa das hipóteses.
Por fim, na terceira geração, há um rol aberto, que pode ser representada
por qualquer infração penal, em relação à qual minoritária doutrina entendia
representada pela lei brasileira.
1
2

Juiz federal substituto.

RESP 200901509132, FELIX FISCHER - Quinta Turma, DJe DATA: 17/05/2010.
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A divergência existente entre os estudiosos do tema residia na previsão como antecedente dos crimes praticados por organizações criminosas. Como se sabe, não há um delito autônomo de organização criminosa
figurando como um grupo de pessoas para a prática de condutas contrárias
ao direito, com determinadas características. Assim, pela possibilidade de
utilização das mais diversas infrações penais, autores de grande importância reportavam-se à legislação brasileira como de terceira geração ou mista
(entre a segunda e a terceira). Deveras, consoante Rodolfo Tigre Maia (2007,
p. 69-70):

[...] Finalmente, para completar o verdadeiro casuísmo que o orientou, adotou uma categoria (inc. VII) relacionada não ao ilícito criminal
propriamente, mas ao sujeito ativo deste (organização criminosa),
resultando que, a rigor, potencialmente qualquer crime pode ser considerado como antecedente da lavagem de dinheiro no Brasil, como
adiante se explicitará melhor.

Impende salientar que, em sua redação original, a legislação brasileira
previa os seguintes crimes: tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou
drogas afins; terrorismo e seu financiamento; contrabando ou tráfico de
armas, munições ou material destinado a sua produção; extorsão mediante
sequestro; crime contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si
ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão de atos administrativos; crime contra
o sistema financeiro nacional; e ato praticado por organizações criminosas.
O papel histórico das grandes organizações criminosas foi determinante para a configuração do delito de lavagem de capitais. Decerto, a
prática comum desses grupos, de erigir um poder paralelo e de se infiltrar
e de arregimentar quadros governamentais, figura-se ainda presente.
A interpretação restritiva mostrava-se deficiente, uma vez que alguns
importantes delitos deixavam de configurar a prática de lavagem de dinheiro,
como ocorria com os crimes tributários, desde que não fossem praticados
através de uma organização criminosa. Tal crítica foi feita, entre outros, por
Baltazar Junior (2009, p. 565).
A ausência de uma previsão expressa nesse sentido deveu-se à pressão de grupos hegemônicos, os quais também contribuíram para a limitação da responsabilidade das pessoas jurídicas em tais casos. Justificou-se a
exclusão, especialmente do delito de sonegação fiscal, eis visto que não há,
114

I Jornada de Direito Penal

de fato, um produto direto do crime, um acréscimo patrimonial, mas uma
manutenção do patrimônio, fruto do não pagamento de tributos.
A jurisprudência caminhava no sentido de restringir a aplicação, consoante aresto do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

PROCESSUAL PENAL - SONEGAÇÃO FISCAL E CRIME DE LAVAGEM DE
DINHEIRO - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADO
E CONHECIDO - VARA ESPECIALIZADA - INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS
DE CRIME DE “LAVAGEM” DE ATIVOS OU DO CRIME ANTECEDENTE
(LEI 9.613/98) - CRIME ANTECEDENTE NÃO COMPROVADO. I - A ré foi
denunciada pela prática das condutas tipificadas no art. 1º, § 1º, II, da
Lei 9.613/98 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores) c/c art.
1º, I e II da Lei 8.137/90 (sonegação fiscal), consistente no fornecimento de declaração à Receita Federal, na categoria de isenta, para o ano-calendário de 1998, exercício de 1999, a despeito de movimentação
financeira incompatível no período. II - O Juízo da 2ª Vara da Subseção
Judiciária de Juiz de Fora/MG, o suscitado, declinou da competência
em favor da 4ª Vara Federal/MG, especializada no processamento e
julgamento dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e
valores, em razão da existência de indícios de prática de lavagem de
ativos. III - Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, são
necessários “indícios suficientes da existência do crime antecedente”,
a teor do §1º do art. 2º da referida lei, o que não ocorreu no caso em
exame. IV - A sonegação fiscal não faz parte do rol taxativo do art. 1º
da Lei 9.613/98, como antecedente ao de lavagem de dinheiro. V – [...]
(CC 0058221-59.2010.4.01.0000/MG, rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA SEÇÃO, e-DJF1 p. 310 de
26/01/2011.)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO
FISCAL. FRAUDE A EXECUÇÃO. QUADRILHA OU BANDO. SONEGAÇÃO
FISCAL. (1) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CONSTRANGIMENTO. NÃO APURAÇÃO.
(2) TIPO PENAL DE LAVAGEM DE DINHEIRO. DELITO PRECEDENTE.
(A) SONEGAÇÃO FISCAL. ROL TAXATIVO. CONSTRANGIMENTO. RECONHECIMENTO. (B) ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NATUREZA JURÍDICA.
CONTROVÉRSIA. MELHOR EXAME: VIA ORDINÁRIA. 1. (...) 2. O crime
de lavagem de dinheiro pressupõe a ocorrência de crime antecedente,
o qual deverá encontrar-se listado no rol taxativo do art. 1º da Lei
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9.613/98. Não se encontra em tal catálogo o crime de sonegação fiscal
- inteligência autorizada pelo teor a Exposição de Motivos da legislação
de regência. Já no tocante à referência a atuação de organização criminosa, inciso VII do art. 1º da Lei 9.613/98, é inviável na angusta via do
writ, perquirir acerca de tema tão controvertido. 3. Ordem em parte
concedida apenas para afastar da imputação constante da denúncia a
referência ao inciso V do art. 1º da Lei 9.613/98.
(HC 200600348878, Maria Thereza de Assis Moura, STJ - Sexta Turma,
DJE, data:18/05/2009.)

A fim de inovar a matéria em estudo, a Lei 12.683, de 9 de julho
de 2012, alterou e acrescentou diversos dispositivos à lei de lavagem de
capitais, sendo relevante, no tópico em análise, a alteração acerca do crime
antecedente, in verbis:
Art. 2º A Lei 9.613, de 3 de março de 1998, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“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.
I – (revogado);
II – (revogado);
III – (revogado);
IV – (revogado);
V – (revogado);
VI – (revogado);
VII – (revogado);
VIII – (revogado).
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.
§ 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal:
........................................................................................................
§ 2º Incorre, ainda, na mesma pena quem:
I – utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal;
........................................................................................................
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§ 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, facultando-se 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.” (NR)
[...]

Como se percebe, foram revogadas as disposições que elencavam um
rol taxativo de crimes e substituídos pela expressão “infração penal”. Assim,
qualquer infração penal está apta, a priori, a configurar o delito em questão.
Como decorrência lógica da lavagem de dinheiro, tal conduta anterior tem
de proporcionar algum lucro ou vantagem, para permitir a sua dissimulação.
Verifica-se, por conseguinte, que o legislador utilizou genericamente o
termo infração penal, de modo que tanto os crimes quanto as contravenções
penais podem figurar como antecedentes. Basta lembrar, neste particular,
da contravenção do “jogo do bicho”.
Antes mesmo da promulgação da lei, algumas críticas foram feitas,
como as formuladas por Sérgio Fernando Mouro (2010, p. 36), sobretudo
acerca de uma suposta “vulgarização” do crime de lavagem de dinheiro, visto
que se tornou possível a responsabilização quando o antecedente for de
pequena relevância, v. g., no caso de um furto de pequeno valor, bem como
se reputar mais gravoso o delito de lavagem em comparação ao delito-base,
o que se mostra desproporcional. Noutro giro, o mesmo autor relaciona a
vantagem da extinção do rol, visto que facilita a criminalização e a persecução
penal de lavadores profissionais, ou seja, de pessoas que se dedicam profissionalmente à lavagem de dinheiro.
Contudo, a incidência da norma não é automática. Devem ser respeitados os princípios constitucionais aplicáveis à matéria penal, sobretudo o da
irretroatividade da lei penal mais gravosa, tendo em vista que a lei entrou em
vigor na data de sua publicação, razão pela qual a citada lei apenas deve ser
aplicada quando o crime de lavagem de dinheiro, não o crime antecedente,
for praticado após tal marco.
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Além da citada modificação, a lei em comento promoveu outras inovações relevantes, como a inclusão de novos sujeitos obrigados a comunicar ao
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) acerca de operações
suspeitas, acrescentando, entre outros, aqueles que negociam direitos de
transferência de atletas, artistas ou feiras, exposições ou eventos similares.
Ademais, atualmente, pode-se determinar a alienação antecipada de bens
apreendidos durante as investigações sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação.
Pelo exposto, vislumbre-se de grande relevância a ampliação do conceito de crime antecedente, que agora deve ser denominado como infração
penal antecedente, uma vez que permite a responsabilização em hipóteses
antes não elencadas, como ocorre com a sonegação fiscal, em que não há um
produto direto do crime, embora haja uma vantagem indireta obtida. Entrementes, não deve existir uma utilização indiscriminada do instituto a partir
da abertura trazida pela novel regulamentação, sob pena de se caracterizar
a ineficácia e o insucesso das alterações promovidas, bem como pelo risco
de banalização do delito de lavagem de capitais.

Referências

BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes federais. 4. ed. rev., atual., e ampl.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.

MAIA, Rodolfo Tigre. Lavagem de dinheiro (lavagem de ativos provenientes de crimes): anotações às disposições criminais da Lei 9.613/1998. São
Paulo: Malheiros, 2007.
MOURO, Sérgio Fernando. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo: Saraiva,
2010.

118

A aplicabilidade do conceito de organização criminosa
da Convenção de Palermo como uma estratégia de
enfrentamento ao crime organizado
Cynthia de Araujo Lima Lopes1

1 Introdução
A discussão que se pretende levantar gira em derredor da possibilidade de utilização do conceito de organização criminosa formulado na Convenção de Palermo para efeito da tipificação do crime de lavagem de dinheiro.
Não obstante a modificação legislativa operada pela Lei 12.683, de 9
de julho de 2012, que, dentre outras alterações, substituiu, no art. 1º, caput,
a palavra crime, constante da Lei 9.613, de 3 de março de 1998, por infração
penal, eliminando, assim, o rol taxativo estampado neste último diploma
legal, o problema é atual, porque a Lei 9.613/1998, em sua redação original,
continua a ter aplicabilidade às condutas verificadas sob sua regência.
A questão que se quer trazer à reflexão, diz especificamente com o crime de lavagem, praticado na vigência da redação original da Lei 9.613/1998,
por organização criminosa, previsto no art. 1º, VII, desse diploma legal. O
interesse foi despertado a partir do julgamento do HC 96.007/SP pelo Supremo Tribunal Federal, impetrado em favor dos líderes da Igreja Renascer.
Neste cenário, o presente artigo pretende examinar a possibilidade de
configuração do crime de lavagem de dinheiro decorrente de crime praticado
por organização criminosa, nos termos do art. 1º, VII, da Lei 9.613/1998,
bem como a necessidade de o Estado combater de modo mais eficaz a criminalidade organizada, que constitui uma ameaça à coletividade como um
todo, na medida em que debilita o Estado e fragiliza as instituições, com sério
comprometimento dos valores democráticos.

1

Juíza federal.
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2 Crime de lavagem de dinheiro na legislação penal brasileira:
aspectos gerais
Nos dias atuais, o crime de lavagem de dinheiro tornou-se mais visível
aos olhos da sociedade brasileira, o que tem gerado uma certa perplexidade,
dada a pluralidade de significados do termo “lavagem de dinheiro”. O Supremo Tribunal Federal acaba de condenar alguns réus, no julgamento do
escândalo político do “mensalão”, por lavagem de dinheiro, o que aumenta
ainda mais o interesse por tão instigante tema. Sua definição técnica foi
elaborada pela Lei 9.613, de 3 de março de 19982, alterada pela Lei 12.683,
de 9 de julho de 2012, e consiste, basicamente, em ocultar ou dissimular
bens, direitos ou valores resultantes de um ou mais atos criminais, ou seja,
em transmudar bens, direitos ou valores ilícitos em lícitos, transformando
o dinheiro sujo — porque decorrente de infração penal antecedente — em
dinheiro limpo, cobrindo-o com o manto da legalidade. Através da prática
delituosa da lavagem, desvincula-se a vantagem ilícita de sua origem criminosa, conferindo-lhe aparente licitude. Daí a expressão lavagem de dinheiro
que, hoje, constitui, sem dúvida, verdadeira indústria, havendo mesmo quem
afirme que a indústria da lavagem é a terceira do mundo, perdendo apenas
para os mercados de câmbio e de petróleo.
A tipicidade deste crime gira em torno de duas condutas básicas:
a ocultação e a dissimulação da natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes,
direta ou indiretamente, de infração penal, incorrendo na mesma pena, conforme dicção do § 1º do art. 1º da Lei 9.613/1998: quem, para ocultar ou
dissimular bens, direitos e valores, os converte em ativos lícitos (inciso I),
importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros
(inciso III) e, ainda, quem os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe
em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere direitos ou
valores provenientes de infração penal antecedente, bem como quem utiliza bens direitos ou valores, na atividade econômica ou financeira, com a
finalidade específica de ocultar ou dissimular. O legislador estendeu, ainda,
a punibilidade a qualquer participação em grupo, associação ou escritório
2

A Lei 9.613/1998, conhecida como Lei da Lavagem de Dinheiro, é fruto do compromisso
assumido pelo Brasil com a comunidade internacional ao firmar a Convenção contra o Tráfico
Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, conhecida como Convenção de Viena, de
20/12/1988, referendada pelo Brasil em 1991.
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cuja atividade seja dirigida à prática de crimes previstos na lei e que disto
tenha conhecimento o agente.
A lavagem de dinheiro, para Tigre Maia (2007, p. 53), pode ser simplificadamente compreendida sob uma perspectiva teleológica e metajurídica, como o conjunto complexo de operações, integrado pelas etapas de
conversão (placement), dissimulação (layering) e integração (integration)
de bens, direitos e valores, que tem por finalidade tornar legítimos ativos
oriundos da prática de atos ilícitos penais, mascarando esta origem para que
os responsáveis possam escapar da ação repressiva da Justiça.
Interessante observar que a Lei 9.613/1998 estabeleceu um catálogo
de crimes antecedentes, de modo a não caracterizar toda e qualquer infração
penal como ato antecedente do crime de lavagem de dinheiro, elencando nos
incisos I a VIII do art. 1º tipos específicos que o consubstanciam, quais sejam:
I) tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins; II) o terrorismo e seu financiamento; III) o contrabando, tráfico de armas, munições ou
material destinado à sua produção; IV) a extorsão mediante sequestro; V)
os crimes contra a Administração Pública; VI) os crimes contra o sistema
financeiro nacional; VII) os crimes praticados por organizações criminosas;
e VIII) os crimes praticados por particular contra a administração pública
estrangeira.
Necessária, portanto, para a caracterização do crime de lavagem de
dinheiro, nos termos da redação primeira da Lei 9.613/1998, a perfeita identidade entre o crime antecedente e o rol previsto no art. 1º desta lei, sem o
que não haveria falar em crime de lavagem de dinheiro, sendo imperioso
ressaltar o caráter autônomo deste, conquanto dependa da existência de crime anterior, conforme resulta claro da redação do art. 2º da Lei 9.613/1992.
Com isso, o legislador brasileiro não se limitou ao crime antecedente
de tráfico de entorpecentes, nem optou por considerar como antecedente
qualquer infração penal. Elegeu uma solução intermediária, vinculando o
crime de lavagem de dinheiro à prática de quaisquer dos crimes taxativamente elencados na própria lei, sendo possível, no entanto, verificar uma
certa amplitude ao estabelecer, como crime antecedente, o praticado por
organização criminosa. Esta previsão, induvidosamente, abriu as portas ao
entendimento de que qualquer tipo de conduta criminosa que produza ativos
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financeiros e que tenha sido praticada por organização criminosa pudesse
ser considerada como crime de lavagem de dinheiro3.
Alinhou-se, desta maneira, a Lei de Lavagem de 1998, ao que se convencionou denominar legislação de segunda geração, que consiste justamente
na previsão do rol de crimes que podem estar na origem do crime de lavagem
de dinheiro4.
Como se disse, a Lei 12.683/2012 rompeu com a barreira do rol taxativo, passando a considerar como crime de lavagem de dinheiro a ocultação
ou dissimulação de recursos obtidos a partir de qualquer infração penal,
inclusive as contravenções, abandonando, de vez, a lista restrita de crimes
prevista na redação original da Lei 9.613/1998. Isso significa que qualquer
atividade criminosa pode anteceder ao crime de lavagem, bastando apenas
que resulte no enriquecimento material e que conduza à necessidade de
ocultar ou dissimular a origem ilícita dos recursos obtidos com a atividade
delituosa. É dizer: a Lei 9.613/1998, em sua redação original, já previa como
crime antecedente da lavagem de dinheiro todos aqueles praticados por
organização criminosa5.
3

4

5

Como refere Fernando Capez (2012, p. 657), trata-se de rol taxativo. Embora possua essa natureza,
percebe-se que o legislador não ficou adstrito ao crime precedente de tráfico de entorpecentes (cf.
Convenção de Viena de 1988), nem optou por considerar o crime anterior infração penal. Ele, na
realidade, elencou taxativamente os crimes precedentes, mas, por outro lado, evitando engessar
o tipo penal, “abriu uma porta” ao inserir em seu rol os valores, bens ou direitos provenientes de
“organização criminosa”, o que possibilitou abarcar uma gama de crimes praticados por tais organizações e que não se encontram nesse rol legal.
Cf. Nelson Jobim (2000, p. 14), o Brasil tinha a opção de tipificar como ilícito os dinheiros oriundos,
primeiro, dos crimes do narcotráfico, exclusivamente, o que corresponde àquilo que se chama de
legislação de primeira geração. Ou seja, primeiro se tipificou como crimes de lavagem somente
de dinheiro decorrente do narcotráfico, que correspondem à Convenção de Viena de 1988 e aos
primeiros momentos da tipificação do crime de lavagem de dinheiro. Subsequentemente, tendo
em vista o know how e os resultados dos narcotraficantes nesse tipo de atividade, outros criminosos passaram também a se utilizar das técnicas explicitadas pelos narcotraficantes para ocultação desses valores. É aí que surgiu aquilo que chamamos de uma “legislação de segunda geração”,
em que não só o dinheiro oriundo do narcotráfico conduz à lavagem de dinheiro, mas também o
oriundo de outros crimes mais graves. O terceiro tipo de legislação que conhecemos no mundo
é a que estabelece como lavagem de dinheiro o oriundo de qualquer tipo de crime que se tenha
que produzir. No Brasil, surgia essa opção. Ou caminhávamos para a primeira geração, ou seja, só
tipificaríamos como crime de lavagem se oriundo do narcontráfico; para a segunda geração, crime
de lavagem seria oriundo do narcotráfico e de outros crimes graves; ou optaríamos pela terceira
geração, a de que todo dinheiro oriundo de crimes estaria sujeito ao tipo de lavagem de dinheiro.
Em sentido semelhante, Fausto de Sanctis (2007, p. 60), ao afirmar que o legislador brasileiro,
ao considerar como antecedente qualquer fato decorrente de organização criminosa, de certa
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O fim da lista de infrações vem recebendo críticas de setores de advocacia criminal, fundadas no argumento de que a lei passa a permitir uma
interpretação subjetiva e discricionária, da feita em que autoriza o entendimento de que qualquer conduta seja enquadrada no tipo penal da lavagem
e que melhor seria mesmo o rol taxativo.
Não se pode endossar este posicionamento porquanto a supressão
do rol de crimes antecedentes continuará a exigir a prática de crime ou de
contravenção que gere bens direitos e valores que venham a ser convertidos em dinheiro limpo e, assim, integrados à economia ou ao patrimônio
do agente, ou de terceiro. Longe de permitir interpretação subjetiva e arbitrária, configura uma forma mais eficaz de combate à lavagem de dinheiro,
embora corresponda a um sistema, aí sim, menos favorável ao investigado,
mas que se aproxima, inequivocamente, de um novo e moderno modelo de
política criminal.
A eliminação do rol, destaca Sérgio Moro (2010, p. 36), 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. 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 por crime de lavagem  
superior à sanção prevista para o crime antecedente, o que é, de certa forma,
incoerente. A segunda é impedir que os recursos disponíveis à prevenção e
à persecução penal sejam focados na criminalidade mais grave.
Trata-se de crime pluriofensivo, visto que tutela bens jurídicos de
naturezas diversas. Tigre Maia (2007, p. 58-62) elenca, com absoluta precisão, os bens jurídicos protegidos pela lavagem. São eles: a) a saúde pública
(inc. I); b) a segurança nacional (inc. II e III); c) a Administração Pública
(inc. III, primeira parte, e V); d) o sistema financeiro nacional (inc. VI); e) o
patrimônio, a liberdade individual, a integridade física e a vida (inc. IV); e f)
a paz pública (inc. VII).
Conforme observa Marco Antonio Barros (2012, p. 43), o delito de
lavagem corresponde a uma conduta criminosa adicional, que se caracteriza
mediante nova ação dolosa, distinta daquela que é própria do exaurimento de
crime do qual provém o capital sujo. É considerada infração penal autônoma.
forma deu flexibilidade ao intérprete para abarcar outros delitos como antecedentes do crime de
lavagem de valores.
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2 Criminalidade organizada no mundo contemporâneo
O crime organizado não é fenômeno novo. Desde há muito, as sociedades humanas se veem às voltas com este tipo de criminalidade, que
sempre deixou um rastro de miséria, violência e corrupção. A diferença é
que hoje constitui séria ameaça aos Estados, que se acham muitas vezes
impotentes para combater este tipo de crime e seus perversos e deletérios
efeitos. Está invariavelmente associado a uma enorme cadeia de crimes, que
vão do tráfico de drogas, de armas, de órgãos, de seres humanos, de animais
silvestres, de bens arqueológicos, à prostituição,aos jogos de azar, ao trabalho escravo, terrorismo, aos grupos de extermínio, com impactos sociais,
políticos e econômicos profundos, interferindo sobremaneira na atuação do
Estado, enfraquecendo-o e pondo em risco a própria democracia, na medida
em que restringe direitos e garantias individuais6. Produz lucros gigantescos,
muitas vezes maiores que o Produto Interno Bruto (PIB) de vários países.
Calcula-se que consuma 2% a 5% do PIB mundial.
A existência do crime organizado, conforme apregoa, em tom enfático,
Rodrigo Gomes (2008, p. 2-3)7, é uma demonstração de um poder paralelo
não legitimado pelo povo, que ocupa lacunas deixadas pelas deficiências do
Estado Democrático de Direito e demonstra a falência do modelo estatal de
repressão à macrocriminalidade. A importância da repressão à macrocriminalidade organizada decorre da real ameaça que representa ao Estado
6

7

Esta questão é dimensionada de modo interessante por Fontelles (2000, p. 152): o que fere mais
a nós: o “Zé” desdentado, negro, fedorento, encachaçado, que dá vinte facadas e cai ali, ou aquele
deputado federal que denunciei por desvio de verba, peculato, que recebera uma verba para
construir um hospital destinado ao combate à mortalidade infantil, numa região deste país em
que há o maior índice de mortalidade infantil, e desviou-a para fazer uma base de apoio para sua
reeleição? Quem é mais perigoso? Sempre pergunto isso às pessoas.

Gomes (2008, p. 2-3). A respeito desta dramática realidade, relata, ainda, o mesmo autor, que
as organizações criminosas em presídio agem a partir de clonagem de telefones e centrais
telefônicas clandestinas, pombos-correios, praticam extorsão, coordenam greves de fome (greve
branca), rebeliões de âmbito estadual e nacional, assalto a bancos e cargas, homicídios de rivais e
servidores públicos (policiais e agentes penitenciários, principalmente), traficam drogas e armas,
financiando a guerra do tráfico e de milícias e o crime organizado. Tais grupos organizados têm
fácil acesso a granadas, fuzis e metralhadoras antiaéreas, ponto 30 e ponto 50 (capazes de derrubar
helicópteros e perfurar blindagem) de uso militar nacional ou estrangeiro ou foguetes e fuzis de
fabricação caseira e são responsáveis pela fuga de lideranças criminosas prisionais, mediante
corrupção, uso de tecnologia, fraudes de alvarás judiciais. Sustenta, com base em dados, que o
aumento de favelas encontra relação direta com o crescimento da criminalidade e do narcotráfico.
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Democrático de Direito. Usurpa suas funções e se aproveita das situações
de caos urbano e político para a instalação do seu poder paralelo. Um poder
paralelo amparado em surpreendente poder econômico, na deterioração
do Estado de Direito (nasce e se alimenta dele e das brechas e proteções
legais), que dissemina a corrupção, intimida, viola leis e pessoas, sem freio,
concretizando seu império por atos que variam do constrangimento e da
intimidação até aos atos de extremada violência com assassinatos e tortura.
Com o Estado enfraquecido e debilitado pelas ações do crime organizado, as
necessidades da população não são providas, pois deixa de haver resposta
estatal à demanda social. Todos pagam o preço da atuação do crime organizado: a ineficácia e a neutralização do Estado comprometem a prestação
dos serviços públicos a quem é de direito — o povo.
O grande problema desta macrocriminalidade é que suas vítimas não
estão concretamente ao alcance dos olhos, não é um corpo estirado no chão,
uma vítima com rosto, mas centenas e milhares de vítimas que estão fora do
alcance de nossos sentidos e que só aparecem nas frias estatísticas, como
meros dados, sem cor, sem nome, sem identidade. Gera uma violência que
não se vê imediatamente, mas que significa a negação de uma vida digna a
milhares de cidadãos que dependem das políticas públicas sociais voltadas
à saúde, à educação, à segurança, para simplesmente existirem.
Reconhece Rodrigo Gomes (2008, p. 16) que temos a criminalidade
do colarinho branco (white collar crime), que é a criminalidade sem vítima,
sem sangue, mas pela qual todos pagam, com grande alcance e dano social,
sempre com o objetivo de vantagem financeira (material direta ou indireta).
Não vemos o crime (crime invisível), no sentido de que, no instante em que
é cometido, não há um corpo ou perda material de um bem. Aqui não é a
violência que é difusa, mas, sim, o público-alvo, pois é um crime que atinge
toda a coletividade de uma maneira geral: não se trata de crime sem vítima,
mas crime sem vítima específica. Visualizamos sua presença na lavagem de
dinheiro, na sonegação fiscal e previdenciária e nos crimes contra o sistema
financeiro.
O conceito de crime organizado, na formulação de Sanctis (2009, p.
8), sempre envolve estrutura complexa e, de certa forma, profissionalizada,
não se tratando apenas de uma organização bem feita, não sendo somente
uma organização internacional, mas se caracteriza pela ausência de vítimas
individuais e por um determinado modus operandi, com divisão de tarefas,
utilização de métodos sofisticados, existência, por vezes, de simbiose com
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o poder público, além de alto poder de intimidação, forjando um clima de
medo, fazendo constante apelo à intimidação e à violência, salientando que
quase sempre envolve corrupção da legislatura, da magistratura, do Ministério Público, da Polícia, ou seja, causa paralisação da atividade estatal de
combate à criminalidade.   
Abordando esta problemática, mas já dentro de uma perspectiva
global, Roberto Saviano (2012)8 adverte, em tom peremptório, que as organizações criminosas têm em mãos uma liquidez enorme proveniente do
narcotráfico e, num momento em que isso é exatamente o que falta, fica fácil
de entender qual é o vulto de seu poder de aquisição. Para ele, se as organizações não são diretamente responsáveis pela crise econômica, é certo que
agora elas estão entre os principais atores e, quando houvermos saído da
crise, as economias nacionais de muitos países, entre os quais a Grécia e a
Itália, serão economias totalmente infiltradas por capital criminoso.

3 Conceito de organização criminosa na Convenção de Palermo e
sua aplicação no contexto da Lei 9.613/1998

A problemática que surge em derredor da interpretação do inciso
VII do art. 1º,da Lei 9.613/1998 decorre da inexistência, no ordenamento
jurídico nacional, da definição de organização criminosa, dado que a Lei
9.034, de 03/05/1995, utilizou o termo “organização criminosa”, sem definir seu conteúdo, perdendo uma grande oportunidade de fazê-lo, o que
evitaria toda a discussão que se travou a respeito da aplicabilidade desta
norma. Tudo isso poderia ser evitado, tivesse o legislador comprometido
com o propósito de empreender severo combate ao crime organizado. E a
polêmica nasce da impossibilidade de se utilizar do conceito de bando ou
quadrilha, estampado no art. 288 do Código Penal brasileiro para definição
de organização criminosa.
Sobre o tema, Rodrigo Gomes (2008, p. 134) faz uma importante
distinção entre esse crime e a organização criminosa contemplada pela Convenção de Palermo. Diz ele que a Convenção de Palermo, ao definir “grupo
criminoso organizado”,  conceituou-o como o grupo constituído de 3 (três)
ou mais pessoas “com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves
8

SAVIANO, Roberto. Folha S. Paulo, São Paulo, 24 out. 2012. Ligações entre máfia italiana e Brasil:
Caderno Ilustrada, p. E1. É jornalista italiano e autor da obra Gomorra, sobre a máfia napolitana.
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ou enunciadas na presente Convenção”. Já o tipo penal do art. 288 do CP
(quadrilha ou bando), tem composição quantitativa inferior (apenas três
pessoas) e se caracteriza pelo fato de não se exigir que o propósito seja de
cometer crimes. Salienta que, nos estritos termos da Convenção de Palermo,
o propósito pode ser o de cometer “uma” ou “mais infrações graves” (com
pena máxima superior ou igual a quatro anos).
A controvérsia é se seria possível lançar mão do conceito de organização criminosa contido na Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional de 2000, promulgada no Brasil pelo Decreto
5.015, de 12/03/2004, denominada Convenção de Palermo9, ou se haveria
a necessidade de uma definição pela lei brasileira.
É consagrada pelo direito constitucional a regra da integração ao
direito interno de normas e princípios gerais contemplados em tratados e
convenções dos quais o Brasil seja signatário, bastando para isso que se dê a
aprovação, pelo Congresso Nacional, mediante decreto legislativo, do acordo
internacional, sua ratificação, pelo chefe de Estado, mediante depósito do
respectivo instrumento, bem como a promulgação de tais convenções, pelo
presidente da República, mediante decreto e posterior publicação. O pacto
internacional ganhará a força da vigência e eficácia, visto que devidamente
incorporado ao ordenamento jurídico nacional, como legislação infraconstitucional, gerando para os Estados signatários a obrigação de o cumprirem
fielmente e conferir-lhes plena força normativa. Os tratados e convenções
sobre direitos humanos é que adquirem status de norma constitucional,
observado o iter prescrito no art. 5º, § 3º, da CF.
Todos esses passos foram seguidos no que diz respeito à Convenção
de Palermo. O Brasil a subscreveu em 12/12/2000 e depositou seu instrumento de ratificação em 29/01/2004, de modo que não há como deixar de
9

A Convenção de Palermo, celebrada na cidade de Palermo, na Itália, contém os postulados e as
diretrizes fundamentais que devem ser observadas quando da elaboração de leis de prevenção e
repressão ao crime organizado, aplicando-se também a outros crimes que venham a ser definidos,
bem como aos crimes previstos nos seus protocolos, tendo sido adotada por 147 países. Possui
três protocolos adicionais: Protocolo para Prevenir e Punir o Tráfico de Pessoas, especialmente
de mulheres e crianças (Decreto 5.017/2004), Protocolo Contra o Contrabando de Pessoas por
Terra, Mar e Ar (Decreto 5.016/2004) e o Protocolo  Contra a Produção Ilícita e o Tráfico de Armas
de Fogo, suas Partes, Componentes e Munição (Decreto 5.941/2006), sem prejuízo de outros que
possam vir a ser firmados no âmbito da Convenção.
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considerá-la como norma interna. Situa-se no mesmo plano hierárquico das
leis ordinárias.
A Convenção de Palermo define, em seu art. 2º, organização criminosa, empregando a expressão “grupo criminoso organizado”, nos seguintes
termos:

a) grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente, com o propósito de cometer uma ou
mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a
intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico
ou outro benefício material.

Diante disso, ressoa lícito afirmar que, à míngua de definição legal
de organização criminosa no ordenamento jurídico brasileiro, a referida
regra convencional supre esta lacuna legislativa, para o efeito de conferir
aplicabilidade à disposição do art. 1º, VII, da Lei 9.613/1998.
Defende Rodrigo Gomes (2008, p. 135) que a solução parece estar
na própria definição de grupo criminoso organizado do art. 2º, a, do anexo
do Decreto 5.015/2004, pois são utilizadas expressões como “existente há
algum tempo”, “atuando”, “concertadamente” (de forma combinada), que
levam a crer que a preexistência da organização criminosa, com unidade
de desígnios, estabilidade, hierarquia e objetivo de vantagem material ou
financeira, direta ou indiretamente, deve visar ao cometimento de crimes
sérios ou graves ou os enunciados na convenção (corrupção, lavagem de dinheiro, obstrução de justiça e participação em grupo criminoso organizado).
Note-se que não se está aqui a sustentar que tratado internacional
possa criar tipo penal, mas, sim, a possibilidade de se empregar um conceito
da convenção para conferir eficácia a uma norma legal, retirando-a do estado
de morbidez.
Interessa trazer ao lume as palavras do então ministro da Justiça, que
participou da elaboração do projeto de lei, que deu origem à Lei 9.613/1998,
que indica a razão pela qual optou-se, na ocasião, por não elaborar uma definição de organização criminosa. Diz ele: agora, alguns delitos — e grande
parte deles — são antecedentes da lavagem de dinheiro, tendo em vista
a sua característica nada obstante, independentemente de quem o tenha
praticado. Daí ficamos no meio do caminho. Alguns juristas e acadêmicos
traçaram muitas críticas sobre a circunstância de termos colocado no texto
da lei brasileira “organização criminosa”, tout court, sem defini-la; e o fizemos
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com absoluta consciência; resolvemos não definir a expressão “organização
criminosa” para deixar que a jurisprudência e a prática no exercício e na
aplicação da lei pudessem produzir um conceito que viesse a abranger e a
estabelecer o universo pessoal de aplicação dessa regra. A tentativa definitória prévia, ou seja, a tentativa quase de cultura tomista, de percepção de
essência de coisas não se ajusta a esse tipo de situação; todos os conceitos
são a posteriori. Há a necessidade da prática e das condutas objetivas para se
extrair um conceito geral. Agora, ao pretender estabelecer conceitos gerais
antes da experiência concretizada, teríamos o risco de deixar de fora um
número sério de condutas que são a grande experiência do mundo. Toda
vez que se produz uma legislação de combate a uma criminalidade, cuja
prática não é do crime comum, mas sim da organização criminosa, há uma
longa assessoria a esses personagens que viabiliza as condutas de fugir aos
tipos legais. Daí por que era necessário trabalharmos com conceitos abertos.
Dito isso, a opção brasileira, repito, foi a de ficarmos, primeiro, na segunda
geração e, tendo em vista a autoria do crime, em terceira geração (JOBIM,
2000, p. 13-20).
Tanto posto, cabe asseverar que a conceituação de organização criminosa não deve ser cerrada, mas aberta mesmo, utilizando, como foi feito pela
Convenção de Palermo, de conceitos indeterminados de modo a extremá-la
do crime de quadrilha ou bando, de que já se falou10.
Doutrinariamente são apontadas algumas características tidas por
fundamentais da organização criminosa, como pluralidade de agentes, estabilidade ou permanência, lucro mediante práticas criminosas e organização
e outras acidentais: hierarquia, divisão de trabalho, conexão com o Estado,
violência, exploração de mercados ilícitos, monopólio ou cartel, controle
territorial, transnacionalidade, embaraço do curso processual e tecnologia.
Rodrigo Gomes (2008, p. 19-20), apoiado na Convenção de Palermo,
aponta como elementos essenciais do conceito de crime organizado internacional, os seguintes: I – associação ilícita de 3 (três) ou mais pessoas;  II – atuação de forma concertada (combinada); III – preexistente; IV – cometimento
10

Tigre Maia (2007, p. 78) destoa deste pensar. Para ele, a Lei Federal 9.034/1995 efetivamente conceituou organização criminosa, não tendo sido criado qualquer requisito adicional dependente
de integração hermenêutica pelos operadores do direito para determinar-se a presença de uma
organização criminosa: bastará — tão somente — a presença dos requisitos tradicionalmente
exigíveis para o crime descrito no art. 288 do Código Penal, desde que associados à efetiva prática
de pelo menos um crime.
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de infrações sérias ou graves (pena máxima de privação de liberdade maior
ou igual a quatro anos) ou de infrações arroladas especificamente na Convenção (corrupção, lavagem de dinheiro, obstrução de justiça, participação
em grupo criminoso organizado); V – objetivo de vantagem financeira ou
material; VI – potencial ofensivo da organização criminosa e VII – transnacionalidade. Sustenta, outrossim, que, do ponto de vista da Lei 9.034/1995, o
alcance transnacional é dispensável para configurar a manifestação do crime
organizado, bastando a presença dos demais elementos, pouco importando
que o planejamento, a execução e a produção do resultado se restrinjam ao
território brasileiro.
Na verdade, a lei de combate ao crime organizado — Lei 9.034/1995
— não forneceu o conceito de organização criminosa, o que somente veio a
ser feito, como já assinalado, pela Convenção de Palermo.
Assim sendo, nenhuma razão deve existir para não se utilizar o conceito de organização criminosa, que integra a aludida convenção. Rechaçar,
como fez o Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 96007/SP11; o
conceito ali expresso para considerar atípica a conduta dos pacientes — lavagem de dinheiro e ocultação de bens por meio de organização criminosa
(Lei 9.613/1998, art. 1º, VII), com apoio no entendimento de que a legislação
brasileira não contemplaria o tipo organização criminosa —, é insustentável
porque parte de manifesto equívoco, consistente em imaginar que a aplicação
da mesma convenção ao caso significaria violação ao art. 5º,  XXXIX, da Carta
Magna, que prescreve não existir crime sem lei anterior que o defina, nem
pena sem prévia cominação legal.
Imperioso assentar que a aludida convenção não criou, in casu, um
tipo penal, apenas estabeleceu o conceito de organização criminosa. Não
definiu o crime de participação em organização criminosa, cuja tipificação,
11

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do STJ que denegara idêntica medida por
considerar que a denúncia apresentada contra os pacientes descreveria a existência de organização criminosa que se valeria da estrutura de entidade religiosa e de empresa vinculadas para
arrecadar vultosos valores, ludibriando fiéis mediante fraudes, desviando numerários oferecidos
para finalidades ligadas à Igreja, da qual eles seriam dirigentes, em proveito próprio e de terceiros. A impetração sustenta a atipicidade da conduta imputada aos pacientes — lavagem de dinheiro e ocultação de bens, por meio de organização criminosa (Lei 9.613/1998, art. 1º, VII) — ao
argumento de que a legislação brasileira não contempla o tipo “organização criminosa”. Pleiteia,
em consequência, o trancamento da ação penal. O min. Marco Aurélio, relator, deferiu o writ para
trancar a ação penal. HC 96007/SP, rel. min. Marco Aurélio, 10/11/2009. (Informativo n. 567, de 9
a 13 de novembro de 2009).   
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importa assinalar, é exigida pela Convenção. Ao subscrevê-la, o Brasil assumiu o compromisso de criminalizar tal conduta, ex vi do seu art. 5º, o que,
até agora, não foi feito.
A partir, portanto, do conceito de organização criminosa, trazido
pela Convenção de Palermo, é que se aplica o art. 1º, VII, da Lei 9.613, que
se encontrava assim redigido:
Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime:
[...]
VII – praticado por organização criminosa.

Da leitura desta disposição legal, tem-se que todo crime praticado
por organização criminosa — sujeito ativo do crime — pode configurar
antecedente do crime de lavagem de dinheiro. E a definição desta, como já
sustentado, já consta do texto da convenção, que, no particular, preencheu
o vazio legislativo até então existente. É, assim, equivocado supor que a
Convenção de Palermo tenha criado novo tipo penal, da participação em
grupo criminoso, o que, como cediço, somente pode ser criado por lei. O
que fez foi dizer que qualquer crime praticado por organização criminosa
pode vir a configurar como crime antecedente da lavagem de dinheiro12.
Conquanto ainda não haja o tipo penal, é certo que já se tem o conceito legal
de organização criminosa.
Nessa linha posicionou-se Tigre Maia (2007, p. 70) que, ao comentar
o inciso VII do art.1º da Lei 9.613/1998, asseverou que o legislador brasileiro
adotou, no caso, uma categoria relacionada não ao ilícito criminoso propriamente, mas ao sujeito ativo deste (organização criminosa), resultando que, a
rigor, potencialmente qualquer crime pode ser considerado como anteceden12

Föppel, Luz (2011, p. 59-60), em inteiro descompasso com o entendimento ora assentado, professa a impossibilidade da configuração da lavagem de capitais que tem por antecedente o “crime”
praticado por organização criminosa. Para o autor, não há previsão normativa — tampouco definição —  para o crime de organização criminosa. Portanto, é forçoso reconhecer a atipicidade
do crime de lavagem de dinheiro que tem por antecedente crime inexistente praticado por organização criminosa. Ou seja, não se pode cometer lavagem de dinheiro pela impossibilidade de
cometimento de associação em organização criminosa. É o caso, no seu dizer, de impropriedade
legislativa e somente se tornará aplicável esta legislação no caso de tipificação e definição da
conduta de associação em organização criminosa; do contrário, deve-se considerar o inciso VII,
art. 1º, da Lei 9.613/1998 como letra morta.
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te da “lavagem” de dinheiro no Brasil. É enfático, ao tratar da causa especial
de aumento de pena, prevista no art. 4º, § 1º, da Lei 9.613/1998, em dizer
que não existe um tipo penal de organização criminosa, mas simplesmente
um conceito jurídico- penal que reverbera processualmente (MAIA, 2007,
p. 104).
A reforçar este entendimento, insta consignar que o Conselho da
Justiça Federal, acolhendo a conceituação da Convenção de Palermo, editou
a Resolução 517/2006, por meio da qual autoriza os tribunais regionais
federais, nas suas respectivas jurisdições, a especializar varas federais criminais com competência exclusiva ou concorrente para processar e julgar
os crimes contra o sistema financeiro nacional e os de lavagem ou ocultação
de bens, direitos e valores, bem como os crimes praticados por organizações criminosas, independentemente do caráter transnacional ou não das
infrações. Posteriormente, o próprio Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação 3, de 30/05/2006, por meio da qual recomenda aos tribunais regionais federais e aos tribunais de Justiça dos Estados a criação de
varas criminais especializadas para processar e julgar delitos praticados por
organizações criminosas, chancelando, assim, expressamente, o conceito de
crime organizado estabelecido pela Convenção de Palermo.
De ser lembrado, ainda, que a Lei Complementar 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, autoriza, em seu
art. 1º, § 4º, a quebra de sigilo, especialmente, nos crimes IX – praticado por
organização criminosa. Isso bem demonstra a internalização do dispositivo
convencional que cuidou de definir organização criminosa, o que se faz plenamente possível em virtude da ausência do caráter penal-incriminador da
referida disposição.
A decisão do STF, a outro tanto, ignora o fenômeno transnacional
do crime organizado e a necessidade de conferir-lhe um tratamento penal
mais rigoroso em face de seu potencial ameaçador ao Estado Democrático
de Direito e aos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal.
Conforme observa Gustavo Senna Miranda (2008, p. 473), citando
Isabel Oneto, deve ser repudiada uma postura que importe na radicalização dos direitos fundamentais, que pode vir a conduzir à eliminação de sua
dimensão objetiva, o que poderia acarretar na “paralisação da eficácia da
administração da justiça”, entendida esta como uma imposição ao Estado de
Direito, esclarecendo que o princípio do Estado de Direito não exige apenas
a garantia de defesa de direitos e liberdades contra o Estado: exige também
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a defesa deles contra quaisquer poderes sociais de fato. Ainda na visão da
autora, uma compreensão dos direitos fundamentais totalmente subjetivada
acabaria por, no estado atual da criminalidade organizada, provocar uma
progressiva restrição dos direitos fundamentais e, no limite, a sua supressão, perante um Estado ineficaz, sem instrumentos de defesa perante essas
agressões.
Posição diferente é a adotada por Marco Antonio de Barros (2012, p.
140-141), que, conquanto admita que toda e qualquer infração penal praticada por organização criminosa,que represente um acréscimo ao patrimônio
dos seus componentes e que seja objeto de operação ou transação utilizada
para ocultar ou dissimular a origem ilícita, configuraria o crime de lavagem,
restringe sua aplicação apenas ao caso de crime de lavagem transnacional
e desde que o crime antecedente, imputado à organização criminosa, seja
equivalente a infração grave.
A adoção deste entendimento equivaleria a se condicionar a persecução penal ao extravasamento das fronteiras do Estado brasileiro, como se
os bens juridicamente tutelados pela lei nacional valessem menos do que o
crime que atinge a economia de mais de uma nação. Por esta razão não se
pode concordar com o argumento. Ou se aceita a definição convencional de
organização criminosa, ou se a rejeita integralmente.

4 Crime organizado e lavagem de dinheiro

É deveras estreita a relação existente entre crime organizado e lavagem de dinheiro, podendo-se mesmo dizer que esta constitui um dos principais, senão o principal sustentáculo da organização criminosa. Nenhuma delas sobrevive sem lançar mão da lavagem de capitais, de modo que o
combate à lavagem de dinheiro é, induvidosamente, uma das medidas mais
eficientes contra o crime organizado13.
Rodrigo Gomes (2008, p. 6) põe a claro a profunda conexão que há
entre a lavagem de dinheiro e o crime organizado, ao dizer que este se alimenta com a sonegação fiscal (arts. 1º e 2º da Lei 8.137/1990), lavagem
de dinheiro (branqueamento), corrupção de funcionários públicos, jogos
13

Comunga deste mesmo pensar Antonio Sérgio Pitombo (2003, p.1), para quem o crime organizado e lavagem de dinheiro mostram-se temas tão interligados que parece impossível escrever
sobre um sem analisar o outro.
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ilícitos e tráfico de drogas e armas. O dinheiro lavado (money laundry) por
ano no mundo atinge um quarto da economia do planeta, algo em torno de
R$ 5 bilhões a R$ 6 bilhões por ano, o que é favorecido pela recente abertura
econômica do país e a relativa estabilidade da moeda nacional, advinda do
Plano Real, havendo estimativas mais recentes de que a lavagem de dinheiro
por bancos norte-americanos possa chegar a US$ 500 bilhões. Salienta-se
que a lavagem de dinheiro envolva entre 2% a 5% do PIB mundial, acrescentando que a sonegação fiscal, embora não prevista, ainda, como um dos
crimes antecedentes da lavagem de dinheiro, associada à corrupção na Administração Pública, são, sem dúvida, dois grandes pilares de sustentação
do crime organizado.
Na expansão das organizações criminosas, refere o mesmo autor,
encontra lugar certo a lavagem de dinheiro, seja para esconder o lucro proveniente das infrações penais, seja para reintegrá-lo, com aparência de lícito,
a algum sistema produtivo empresarial. Vale-se das palavras do ministro
Gilson Dipp, no ponto em que este afirma que a lavagem de dinheiro é a espinha dorsal do crime organizado e a maioria dos recursos das organizações
criminosas vem da corrupção (GOMES, 2008, p. 102).
Nesta métrica, colaciona-se a abordagem de Tigre Maia (2007, p.
23), segundo a qual as profundas mudanças ocorridas nas técnicas de aproveitamento dos produtos do crime (“lavagem” de dinheiro), para além de
assegurarem a própria reprodução e tornarem possível a ampliação e a
perpetuação das atividades criminais, resultaram na presença massiva de
capitais ilícitos no sistema financeiro e na economia nacionais, produzindo
um elevadíssimo ônus adicional para toda a comunidade, visível em sequelas
deletérias, tais como: a) a erosão da legitimidade dos mecanismos tradicionais de representação democrática e da credibilidade dos representantes populares; b) a desmoralização da Administração Pública, com a corrupção de
seus servidores, reforçando no imaginário social a liderança dos fora-da-lei
e o descrédito do aparelho de Estado; c) a impunidade dos criminosos poderosos, desagregadora de valores e geradora de descrença no sistema judicial;
d) a sonegação fiscal, retirando vultosos recursos tributários necessários à
implementação de políticas públicas, e, desta maneira, de forma indireta,
contribuindo no incremento das desigualdades sociais; e) a possibilidade
de desestruturação da economia nacional, sobretudo em países do Terceiro
Mundo e f) a crise no sistema financeiro, quando por sua volatilidade esses
ativos abandonam inopinadamente o país, na busca de maiores lucros ou por
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receio de medidas repressivas, desestabilizando o sistema e deixando atrás
de si um rastro de quebras, desemprego e perdas de poupanças populares.
A lavagem de dinheiro é, assim, essencial ao crime organizado, pois
o oxigena e permite a continuidade delitiva.  Há sempre necessidade de lavar o produto da organização criminosa, que deve ser mascarado por uma
atividade comercial lícita, e as formas mais comuns de lavagem de dinheiro
no Brasil são: compra e venda de imóveis por valores simulados; registro
de bens em nome de laranjas; internação de dinheiro ilegal, proveniente do
exterior, através de fundos que aplicam em empresas legalmente constituídas;
compra de bilhete premiado em loterias; etc.
Cuidando-se de crime que visa ao lucro, pretende o criminoso tirar
proveito dos valores acumulados, mas precisa fazê-lo sem demonstrar sinais
exteriores de riqueza que provocarão desconfiança sobre sua origem. O dinheiro em espécie é difícil de ser guardado e manuseado, apresenta grande
risco de furto ou roubo, além de chamar atenção em negócios de alto valor,
daí surgindo a necessidade da “lavagem”. Esses motivos levam o criminoso a
tentar desvincular o proveito obtido com o crime de sua origem criminosa e
a dar-lhe aparência de ganho ilícito, ou seja, lavando o dinheiro (BALTAZAR
JUNIOR, 2007, p. 18-19)14.
Destarte, consoante observa Marco Antonio de Barros (2012, p. 149),
a lavagem de capitais integra-se ao processo difuso e oculto de múltiplas
atividades ilícitas praticadas por organizações criminosas. O mecanismo
de lavagem, no seu dizer, é extremamente útil para a criminalidade organizada e lhe proporciona uma magnitude impressionante, capaz de causar
sérios abalos às estruturas políticas, socioeconômicas e ao próprio Estado
de Democrático de Direito. O dinheiro sujo de organizações criminosas, ao
que esclarece, está sendo canalizado para diversos estabelecimentos comerciais e pode ser sentido em áreas de lazer e de entretenimento, como
postos de combustíveis, hotéis, restaurantes, academias de ginásticas, casas
de show, “escolas de samba”, clubes de futebol, igrejas, bingos, cassinos, etc.,
misturando-se facilmente com o capital lícito.
14

BALTAZAR JÚNIOR (2007, p. 18-19).  Na sequência, o mesmo autor aponta, em fatores que, a seu
ver, dificultam a persecução penal da lavagem de dinheiro: a) desconhecimento da legislação; b)
falta de integração dos órgãos de persecução penal;c) inexistência de uma vítima identificável; d)
internacionalização do delito e dificuldades de cooperação internacional; e) utilização de paraísos fiscais; f) sigilo bancário e profissional.  
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Não se pode ter dúvida, repise-se, de que a persecução penal em torno do crime de lavagem de dinheiro constitui uma das principais formas de
combater o crime organizado, que somente se robustece se tiver condições
de se autocustear, de se bancar, deste modo, faz-se urgente interromper este
circuito, impedindo que a organização criminosa possa utilizar os resultados
que as atividades criminosas propiciam.
É a lavagem, sem dúvida, o oxigênio que alimenta o crime organizado
(COSTA, 2007, p. 132).

5 Necessidade de uma nova política criminal para enfrentamento
do crime organizado

A portentosa influência das organizações criminosas na economia das
nações e que aponta para um franco desenvolvimento, desafia uma postura
mais firme por parte dos Estados no que diz respeito à repressão a crimes
que representam verdadeira ameaça à sociedade na medida em que debilitam
as instituições e o próprio Estado de Direito, o que pode ser feito garantindo
os direitos individuais, sopesando-os quando em confronto com os direitos
da coletividade como um todo.
Não há de se negar que muitos passos já foram dados no combate à
criminalidade organizada, como a criação de alguns instrumentos ou técnicas
de investigação e repressão. Entre as técnicas, podem ser citadas, à guisa de
exemplos: a) decretação de medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas
(art. 4º da Lei 9.613/1998, com a redação alterada pela Lei 12.683/2012 ); b)
alienação antecipada dos bens (art. 4º, § 1º); c) ação controlada (art. 2º, II, da
Lei 9.034/1995); d) acesso a dados, documentos e informações fiscais, bancárias, financeiras e eleitorais (art. 2º, III); e) captação e interceptação ambiental de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos (art. 2º, IV, incluído pela
Lei 10.217/2001); f) infiltração por agentes de polícia ou de inteligência, em
tarefas de investigação (art. 4º, V, também incluído pela Lei 10.217/2001);
g) delação premiada (art. 6º). Não se pode deixar de aludir, ainda, ao Regime
Disciplinar Diferenciado (RDD), instituído pela Lei 10.792/2003, bem como
a “Lei de Proteção à Testemunha”, Lei 9.807/1999, que constituem importantes ferramentas de combate à moderna criminalidade.
Faz-se necessário avançar, visto que há muito a ser feito para controlar e combater o crime organizado, que mina o Estado a partir de suas en136
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tranhas, pelo seu alto poder destrutivo, por sua inquestionável força política
e sua absoluta falta de compromisso com o ideário do Estado Democrático
de Direito.
Como já salientado, o fenômeno da criminalidade organizada não é
novo; novas são as suas formas de atuação, facilitadas enormemente pela
globalização que integra mercados, principalmente os mercados financeiros,
e que favorece a circulação de grandes somas de dinheiro resultantes de atividades ilícitas — o dinheiro sujo. Daí a importância do combate efetivo ao
crime de lavagem de capitais. A tarefa não é nada fácil, principalmente tendo
em conta a alta mobilidade e liquidez dos ativos financeiros, que migram de
um país a outro, em tempo real, num apertar de teclas.
Inegáveis as facilidades que o desenvolvimento tecnológico propicia
em termos de comunicações, o que torna crime organizado mais sofisticado,
a exigir um concerto entre as nações para combatê-lo de maneira eficaz. A
presença do crime organizado pode ser sentida por toda parte: no tráfico de
entorpecentes, de armas de fogo, de órgãos humanos, de mulheres e crianças;
nos crimes contra a Administração Pública; nos grupos de extermínio que
amedrontam populações inteiras, como o que ora acontece no estado de São
Paulo, em que dezenas de policiais militares e civis estão sendo assassinados
à queima-roupa nas esquinas e ruas de diversas cidades.  
Não é possível ignorar esta trágica realidade, que deve conduzir a
uma verdadeira mudança de paradigma, com um redimensionamento dos
direitos e garantias individuais consagrados na Constituição Federal e nas
legislações penal e processual penal. Isso não significa renunciar a esses
direitos e garantias, mas compatibilizá-los com essa nova realidade em que
vivemos e com essas novas formas de agir dos criminosos profissionais,
resgatando a crença da coletividade no Estado promotor de direitos sociais.
Não se deve pensar apenas no direito individual, mas no direito de toda a
coletividade viver em segurança e poder fruir de outros direitos, como o
direito à saúde e à educação.
É de se sobrelevar as oportunas reflexões de Gustavo Senna Miranda
(2008, p. 468-469), segundo as quais temos um Código Penal e um Código de
Processo Penal que datam respectivamente de 1940 e 1941, ambos editados
em outra realidade, em outro contexto histórico. O primeiro diploma privilegia a tutela de bens jurídicos individuais em detrimento de bens jurídicos
coletivos, como nos crimes com vítimas determinadas de forma mais rígida
do que os crimes com vítimas difusas. O segundo diploma ostenta a previsão
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de recursos e procedimentos anacrônicos, que não mais se justificam em
um mundo globalizado, na medida em que provocam morosidade da justiça criminal, configurando verdadeiras usinas de prescrição e, portanto, de
impunidade, sendo curioso que muitos doutrinadores critiquem os citados
diplomas somente sob o prisma dos direitos do réu, olvidando por completo
de suas deficiências, no que diz respeito ao direito das testemunhas, vítimas
e, principalmente, da coletividade, que tem, sim, interesse — e também direito — a um processo penal eficaz, sendo, destarte, parcial e superada a visão
de que o processo penal de um Estado que se diz Democrático e de Direito
tenha como única missão tutelar os direitos e garantias do investigado/
réu contra eventuais arbitrariedades do Estado. Defende a necessidade de
adequação do direito penal e do processo penal com essa nova realidade,
sendo fundamental que o direito penal e o processo penal tenham maior
efetividade no enfrentamento da criminalidade moderna.
Destaca, ainda, o mesmo autor, que a Constituição Federal brasileira,
como a maioria das constituições dos países ocidentais, adota um modelo de
Estado Democrático de Direito que também tutela os direitos fundamentais
de segunda e terceira dimensão, o que conduz, modernamente, à necessidade de se trabalhar com a concepção de um garantismo social (positivo),
que tutela de igual forma a segurança pública, e que configura um direito
fundamental de segunda dimensão, essencial para a garantia da qualidade de
vida da população e, portanto, para a tutela da própria dignidade da pessoa
humana.
O Estado brasileiro precisa estar à altura deste gigantesco desafio,
na medida em que o desvio ilícito prejudica sobremaneira o cumprimento,
pelo Estado, de suas metas e programas.

6 Conclusões

Através da prática delituosa da lavagem, desvincula-se a vantagem
ilícita de sua origem criminosa, conferindo-lhe aparente licitude.
O crime organizado não é fenômeno novo. Desde há muito, as sociedades humanas se veem às voltas com este tipo de criminalidade que sempre
deixou um rastro de miséria, violência e corrupção. A diferença é que hoje
constitui séria ameaça aos Estados que se acham muitas vezes impotentes
para combater este tipo de crime e seus perversos e deletérios efeitos.
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A Convenção de Palermo define, em seu art. 2º, organização criminosa, suprindo, assim, lacuna legislativa, para o efeito de conferir aplicabilidade
à disposição do art. 1º, VII, da Lei 9.613/1998, de modo que todo crime
praticado por organização criminosa pode configurar antecedente do crime
de lavagem de dinheiro.
É deveras estreita a relação existente entre crime organizado e lavagem de dinheiro, podendo-se mesmo dizer que esta constitui um dos principais, senão o principal sustentáculo da organização criminosa. Nenhuma delas sobrevive sem lançar mão da lavagem de capitais, de modo que o
combate à lavagem de dinheiro é, induvidosamente, uma das medidas mais
eficientes contra o crime organizado.
A portentosa influência das organizações criminosas na economia das
nações e que apontam para o franco desenvolvimento, desafia uma postura
mais firme por parte dos Estados no que diz respeito à repressão a crimes
que representam verdadeira ameaça à sociedade na medida em que debilitam
as instituições e o próprio Estado de Direito, o que pode ser feito garantindo
os direitos individuais, sopesando-os quando em confronto com os direitos
da coletividade como um todo.
Não é possível ignorar esta trágica realidade que deve conduzir a
uma verdadeira mudança de paradigma, com um redimensionamento dos
direitos e garantias individuais consagrados na Constituição Federal e nas
legislações penal e processual penal. Isso não significa renunciar a esses
direitos e garantias, mas compatibilizá-los com esse nova realidade em que
vivemos e com essas novas formas de agir dos criminosos profissionais,
resgatando a crença da coletividade no Estado promotor de direitos sociais.
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Novas tendências acerca do princípio da
insignificância em matéria ambiental
Dimis da Costa Braga1

1 Introdução
A atuação do direito penal no campo ambiental deriva de dispositivo
previsto na Constituição de 1988, conforme o § 3º do art. 225, que, após
assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a sadia
qualidade de vida, estabelece 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
de reparar os danos causados.
Como se vê, o dispositivo pressupõe e encomenda claramente ao
legislador vertentes protecionistas de três naturezas distintas e complementares, quais sejam: a vertente criminalizante, a vertente administrativa
e, finalmente, a vertente cível. Quanto ao que aqui nos interessa – a vertente
criminal, o comando constitucional pode ser classificado como mandamento expresso de criminalização, ou seja, o dispositivo destaca, de maneira
expressa, a necessidade da intervenção penal para a proteção ambiental.
A Lei 9.605/1998 estabelece as sanções penais e administrativas para
pessoas físicas ou jurídicas — de direito público ou de direito privado — que
tenham praticado condutas ali descritas como lesivas ao meio ambiente.
Desde a sua edição, esta lei é o principal instrumento jurídico acerca
da proteção penal do meio ambiente e tem contribuído grandemente, concreta e crescentemente, para a redução da prática de condutas lesivas ao
meio ambiente.
Ainda assim, não são poucas as críticas à Lei 9.605/1998, pois alguns
doutrinadores apontam que ela se apresenta problemática quanto à elaboração dos tipos penais, com excessiva amplitude de seus elementos normativos,
em violação ao princípio da legalidade, havendo questionamentos mesmo
1

Juiz federal titular da Vara Federal Especializada em Matéria Ambiental do Amazonas.
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quanto à efetividade da proteção ao bem jurídico específico que se pretende
tutelar, ou melhor, quanto à efetiva lesão do mencionado bem jurídico, o
ambiente, em muitas das condutas descritas como crimes (PRADO).
Por outro lado, embora não seja o objeto específico do presente trabalho, entre as criticas feitas ao mencionado dispositivo legal, defende-se
ainda uma melhor previsão gradativa e proporcional das penalidades administrativas ali prescritas.
Vale dizer, não há — como não poderia haver — na Lei dos Crimes
Ambientais, nem em qualquer outra lei, uma disposição proibindo a aplicação
do princípio da insignificância em matéria ambiental, mas não faltou quem
escrevesse com todas as letras tal impossibilidade, bem como não faltam
exemplos de julgados tribunalícios no sentido de tal proibição, com base no
princípio da proteção da continuidade da vida do planeta.
Com efeito, o mandamento criminalizante não nasceu de uma simples
ideia do constituinte. Ele provém da generalizada preocupação humana com
a sobrevivência do planeta e que se tornou global.
Essa preocupação generalizada se tornou um dos mantras da sociedade de informação que caracteriza a pós-modernidade e foi transformada
em norma de direito internacional, a partir da reunião de cúpula das Nações
Unidas realizada em Estocolmo/1972, reafirmada na Convenção do Rio de
Janeiro/1992 e, mais recentemente, na Cúpula das Nações de 2012, também
no Rio de Janeiro (FREITAS; FREITAS, 2001).
O princípio da insignificância, por sua vez, exprime a atipicidade dos
fatos praticados pelo agente, cuja inexpressividade do resultado da conduta
é de irrelevância tal que não possui grau de reprovabilidade suficiente para
ser valorado esse princípio pela norma penal. Assim estruturado por Claus
Roxin, ligado ao axioma minima non cura praeter, trata-se, nas palavras do
autor, dos chamados crimes de bagatela (LOPES, 2000).
O princípio da insignificância em matéria ambiental, todavia, tem
encontrado severas resistências em sua aplicação no âmbito jurisprudencial — conquanto haja posicionamentos doutrinários para ambos os lados.
Com efeito, fica complexo denominar de insignificante qualquer partícula de um bem que, em sua integralidade, representa a sobrevivência da
Terra, a continuidade da existência do planeta e, portanto, desta ainda recente viagem da própria humanidade a bordo de nossa instigante nave azul.
Assim, forjou-se a ideia de que o princípio da insignificância não se aplica em
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matéria ambiental, dada a indisponibilidade do bem jurídico tutelado — que
seria a própria vida.
Todavia, defende-se no presente trabalho que cada caso é um caso,
cada cultura é uma cultura, e cada povo tem a sua, não sendo possível, ainda
que o mundo inteiro reclame a aplicação intransigente da sanção penal cabível para todo e qualquer crime ambiental, tendo por escopo a necessária
proteção do meio ambiente dentro da realidade que o cerca, refugir ao princípio penal instituído em nosso sistema no sentido de que o reconhecimento
de um crime e sua respectiva sanção depende da demonstração da voluntas
do agente, da demonstração de significativa lesão jurídica ao bem jurídico
protegido e, por fim, da efetividade do princípio da individualização da pena
(CF, art. 5º, XLVI).

2 Observações doutrinárias sobre o princípio da insignificância

Segundo a melhor doutrina, crime é um fato típico e antijurídico, não
se podendo olvidar que a tipicidade é excluída pela insignificância da conduta (ou pelo fato de se tratar de delito de bagatela). Isso significa que o tipo
fica excluído, em princípio, em se tratando de dano de pouca importância,
irrelevante para o direito penal.
Segundo Bonfim e Capez (2004),
[...] o princípio da bagatela ou da insignificância (...) não tem previsão
legal no direito brasileiro (...). Funda-se no brocardo civil minis non
curat praetor e na conveniência da política criminal. Se a finalidade
do tipo penal é tutelar um bem jurídico quando a lesão, de tão insignificante, torna-se imperceptível, não será possível proceder ao seu
enquadramento típico, por absoluta falta de correspondência entre
o fato narrado na lei e o comportamento iníquo realizado. É que, no
tipo, somente estão descritos os comportamentos capazes de ofender
o interesse tutelado pela norma.

Com efeito, na esteira da lição dos renomados autores, danos de pouca
ou nenhuma monta devem ser considerados fatos atípicos. A tipicidade penal é um conceito que reclama ofensa de certa gravidade aos bens jurídicos
tutelados na norma. Diz-se de certa gravidade porque nem sempre a ofensa
a bem ou interesse juridicamente tutelado pode ser incluído no conceito
de tipicidade penal — pois este exige ofensa de determinada magnitude
(BONFIM; CAPEZ, 2004).
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É dizer, o direito penal não se ocupa de todas as transgressões às
regras de comportamento humano, senão daquelas mais graves e que, exatamente por isso, põem em risco a própria essência e coesão das regras do
tecido social. Willemann (2004) lembra que, forte nessa premissa, o juízo
de tipicidade demanda a consideração do princípio da adequação social, na
perspectiva da intervenção mínima do direito penal, seguido da consideração
sobre o principio da insignificância: afere-se antes de tudo a conduta tipificada para verificar se configura um comportamento socialmente admitido,
tendo como parâmetros os padrões médios de ética e moralidade vigentes
na sociedade.
Por último, novamente sob a perspectiva da intervenção mínima,
recomenda-se verificar se o fato penalmente tipificado não constitui mera
bagatela, em face da diminuta repercussão da conduta sobre o bem jurídico
tutelado.  Por fim, conclui ser excepcional a aplicação do princípio da insignificância em matéria ambiental, haja vista que as penas previstas na Lei
9.605/1998 são em geral penas leves, admitindo transação ou suspensão condicional do processo — Lei 9.099/1995, arts. 76 e 89 (WILLEMANN, 2004).
Maurício Macêdo dos Santos e Viviane Amaral Sega (2000) lembram
que, na lição de Muñoz Conde, a intervenção do direito penal, por ser subsidiária, justifica-se apenas quando fracassam as demais formas de tutela do
bem jurídico estabelecidas pelos demais ramos do direito.
Para Luiz Regis Prado,

[...] a restrição típica decorrente da aplicação do princípio da insignificância não deve operar com total falta de critérios ou derivar de
interpretação meramente subjetiva do julgador, mas, ao contrário, há
de ser resultado de uma análise acurada do caso em exame, com o emprego de um ou mais vetores — v.g., valoração socioeconômica média
existente em determinada sociedade (para o descaminho), elementos  
específicos próprios da tutela ambiental, tidos como necessários à
determinação do conteúdo da insignificância. Isso do modo mais coerente e equitativo possível, com o intuito de afastar eventual lesão ao
princípio constitucional da segurança jurídica.

Prado observa ainda que as modernas teorias da imputação objetiva
tratam o princípio da insignificância como critério para a determinação do
injusto penal, um instrumento para a exclusão da imputação objetiva de
resultados. Dessa forma, alguns autores ligam a teoria da adequação social
de Welzel ao critério da insignificância elaborado por Roxin — e a jurispru146
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dência caminhou fortemente neste sentido, ao afastar o princípio da insignificância com base da indisponibilidade do bem protegido — ora, é da própria
natureza da indisponibilidade do bem que parte para a sua tutela penal.
Uma vez observadas as indiscutíveis diferenças entre tais princípios,
constata-se que a adoção do princípio da insignificância prima por afastar
eventual valoração social da conduta em tese, já feita pelo legislador, para
ponderar entre esta e a situação concreta — valoração esta que está não implícita, mas explicita na teoria da adequação social. Exemplo paradigmático
é a pesca de um peixe para a refeição familiar em local proibido, em distante
comunidade pobre do interior da Amazônia, cuja fonte de alimentação culturalmente definida é exatamente o pescado.
Adverte ainda o citado autor que doutrina e jurisprudência têm feito
certa confusão entre insignificância e ausência de lesividade ou ofensividade ao bem jurídico protegido, e, até mesmo, entre a própria integralização
do injusto penal, através da composição do desvalor de ação/desvalor de
resultado (PRADO).
Fato é que, embora tenha vingado na jurisprudência certa defesa da
indisponibilidade do bem jurídico tutelado, especialmente nos tribunais de
segunda instância, estaduais e federais, o princípio da insignificância tem
encontrado ressonância em julgamentos do STF e do STJ e é cada vez mais
mencionado em decisões dos tribunais regionais federais, como se verá no
tópico seguinte.

3 O princípio da insignificância em matéria ambiental na
jurisprudência

Independentemente da critica de alguns doutrinadores, na jurisprudência, o princípio da insignificância configura causa supralegal de exclusão
da tipicidade, que se aplica caso presentes uma das seguintes hipóteses:
a) mínima ofensividade da conduta do agente;
b) nenhuma periculosidade social da ação;
c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF: HC 84.412-0/
SP, rel. min. Celso de Mello, 2ª Turma do STF, unânime, DJU de 19/11/2004).
No que tange aos delitos previstos na Lei 9.605/1998, visou o legislador combater a ação daqueles que produzem danos significativos à natureza,
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a fim de assegurar às presentes e futuras gerações o acesso aos recursos
naturais, mormente a fauna, a flora, o ar, a terra, as águas e os demais elementos que integram o meio ambiente. O interesse do legislador, por certo,
não foi o de tornar inviável aos que retiram da natureza, sem degradá-la, o
mínimo para sua sobrevivência.
Conforme acima mencionado, o próprio STF já se posicionara no
sentido de que, mesmo tratando-se de delito de natureza ambiental, se a
conduta não representar dano significativo no bem jurídico tutelado pelo
Estado, deve ser reputado como delito de bagatela ou de pouca monta, devendo ser aplicado o princípio da insignificância.
A ementa a seguir transcrita melhor aborda o assunto:

CRIME - INSIGNIFICÂNCIA - MEIO AMBIENTE. Surgindo a insignificância do ato em razão do bem protegido, impõe-se a absolvição do
acusado. (STF - Ação Penal 439, rel. min. Marco Aurélio – por unanimidade – 12/06/2008.)

A jurisprudência das cortes de apelação, especialmente os tribunais
regionais federais, tem sido relativamente infensas à aceitação do princípio da insignificância em matéria ambiental. Em verdade, se num primeiro
momento o principio da insignificância foi plenamente aceito em matéria
ambiental, após um recrudescimento das posições em defesa do meio ambiente, coincidente com a introdução da Lei 9.605/1998 no ordenamento
jurídico, passou a ser rejeitado, sob o argumento da indisponibilidade do
bem jurídico tutelado. Vide o entendimento:
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PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE.
ART. 55 DA LEI 9.605/1998. CRIME DE USURPAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ART. 2º DA LEI 8.176/1991. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. INEXISTÊNCIA.
ART. 55 DA LEI 9.605/1998. PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. ART. 2º DA LEI 8.176/1991. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. 1. Há concurso formal de delitos, e não
conflito aparente de normas entre os crimes previstos no art. 2º da
Lei 8.176/1991 (explorar matéria-prima pertencente à União Federal
sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas
pelo título autorizador) e no art. 55, caput, da Lei 9.605 (lavra clandestina de minério), consoante entendimento do Supremo Tribunal
Federal (HC 89878/SP). 2. De acordo com o art. 109, inciso VI, do
Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença
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final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada
ao crime, verificando-se em 4 anos se o máximo da pena é igual a 1 ano.
Tendo sido ultrapassado o prazo prescricional previsto para a pena
em abstrato, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva para o delito
do art. 55, caput, da Lei 9.605. 3. O princípio da insignificância não se
aplica aos crimes ambientais, em razão da indisponibilidade do bem
jurídico protegido. Precedentes do TRF/1ª Região. 4. Materialidade e
autoria do crime de usurpação de matéria-prima da União sem autorização legal (art. 2º da Lei 8.176/1991) devidamente comprovadas
nos autos pelos documentos acostados e declarações testemunhais. 5.
Não ocorrência de erro de proibição quando restar suficientemente
provado nos autos que os réus tinham plena consciência da ilicitude
de que extraíam matéria-prima pertencente à União Federal, ouro,
sem a competente autorização legal. (ACR 200841000023331, juiz
federal JOSÉ ALEXANDRE FRANCO (conv.), TRF1 - Terceira Turma,
e-DJF1; data31/07/2012, p. 210.)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. DELITO PREVISTO NO ART. 39 DA LEI
9.605/1998. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. PENA-BASE. EXACERBAÇÃO DA PENA. INCONSISTÊNCIA DA PRETENSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE
CONSIDERADAS NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos pela
confissão da acusada na fase policial, que se encontra em harmonia
com os demais elementos de prova. 2. Impossibilidade de aplicação do
princípio da insignificância nos casos que versem sobre a prática de
crime ambiental, dada a indisponibilidade do bem jurídico tutelado. 3.
Estando as circunstâncias judiciais devidamente avaliadas na fundamentação da sentença, não se justifica a pretensão de exasperação da
pena-base. 4. Impossibilidade de condenação do réu pela prática do
crime previsto no art. 38 da Lei Ambiental, quando inexistente prova
estreme de dúvidas quanto à autoria delitiva. Aplicação do princípio
in dubio pro reo. 5. Incabimento da aplicação, ao caso, da sanção advinda do artigo 15-III da Constituição Federal, por inocorrentes os
pressupostos estabelecidos no artigo 92 do Código Penal. 6. Apelação
do Ministério Público improvida. 7. Parcial provimento do apelo da ré.
(ACR 200538000028035, desembargador federal HILTON QUEIROZ,
TRF1, Quarta Turma, e-DJF,1 data 16/02/2012, p. 147.)

Com efeito, só muito recentemente o mencionado princípio voltou a
ser aceito pelas turmas criminais e criminais ambientais das cortes de ape-
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lação federal da 1ª Região — e é possível fazer correlação desta mudança de
posição à recente instalação das varas federais especializadas em matéria
ambiental na 1ª Região, que passaram a proferir julgamentos com ênfase
de se tratar de unidades especializadas com prejuízo de outras matérias.
Assim, após naturais acomodações dos posicionamentos, a matéria
voltara à ordem do dia e tem sido frequente o posicionamento neste sentido.
Em se observando, ab initio, isto é, desde o oferecimento da peça acusatória,
a inexpressividade da violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal,
há possibilidade de rejeição da denúncia, com substrato no princípio da
insignificância. Neste sentido, cito precedente do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região, consoante ementa a seguir transcrita:

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 38 LEI
9.605/1998. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. 1. O reconhecimento do
princípio da insignificância é possível em crime contra o meio ambiente
caso comprovada a atipicidade material da conduta. 2. Sob o enfoque da Lei 11.719/2008, que modificou o processo penal, a rejeição
liminar da denúncia é possível, afastando-se o princípio in dubio pro
societate, tendo em vista que o mais, a absolvição sumária, equivalente
ao julgamento antecipado da lide, tornou-se prerrogativa do Juiz. 3.
Recurso em sentido estrito não provido. (TRF1- RSE - Recurso em

Sentido Estrito – 200938100015903 – rel. juiz federal ROBERTO
CARVALHO VELOSO (conv.) - Terceira Turma - 30/07/2010.)

E no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:
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HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 34 DA LEI
9.605/1998. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL.
TEORIA CONSTITUCIONALISTA DO DELITO. INEXPRESSIVA LESÃO
AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O princípio
da insignificância surge como instrumento de interpretação restritiva
do tipo penal que, de acordo com a dogmática moderna, não deve ser
considerado apenas em seu aspecto formal, de subsunção do fato à
norma, mas, primordialmente, em seu conteúdo material, de cunho
valorativo, no sentido da sua efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado
pela norma penal, consagrando os postulados da fragmentariedade
e da intervenção mínima. 2. Indiscutível a sua relevância, na medida
em que exclui da incidência da norma penal aquelas condutas cujo
desvalor da ação e/ou do resultado (dependendo do tipo de injusto
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a ser considerado) impliquem uma ínfima afetação ao bem jurídico.
3. A conduta dos pacientes, embora se subsuma à definição jurídica do crime ambiental e se amolde à tipicidade subjetiva, uma vez
que presente o dolo, não ultrapassa a análise da tipicidade material,
mostrando-se desproporcional a imposição de pena privativa de liberdade, uma vez que a ofensividade da conduta se mostrou mínima; não
houve nenhuma periculosidade social da ação; a reprovabilidade do
comportamento foi de grau reduzidíssimo e a lesão ao bem jurídico se
revelou inexpressiva. 4. Ordem concedida para determinar a extinção
da ação penal instaurada contra os pacientes. Em consequência, torno
sem efeito o termo de proposta e aceitação da suspensão condicional
do processo, homologado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de
Londrina/PR. (STJ, HC 86.913/PR, rel. min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
Quinta Turma, julgado em 28/05/2008, DJe 04/08/2008.)

Outro excerto:

HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 34 DA LEI
9.605/1998. AUSÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE. CONDUTA
DE MÍNIMA OFENSIVIDADE PARA O DIREITO PENAL. ATIPICIDADE
MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. TRANCAMENTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a
mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade
social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Hipótese em que,
com os acusados do crime de pesca em local interditado pelo órgão
competente, não foi apreendido qualquer espécie de pescado, não havendo notícia de dano provocado ao meio-ambiente, mostrando-se
desproporcional a imposição de sanção penal no caso, pois o resultado jurídico, ou seja, a lesão produzida, mostra-se absolutamente
irrelevante. 3. Embora a conduta dos pacientes se amolde à tipicidade
formal e subjetiva, ausente no caso a tipicidade material, que consiste
na relevância penal da conduta e do resultado típicos em face da significância da lesão produzida no bem jurídico tutelado pelo Estado.
4. Ordem concedida para, aplicando-se o princípio da insignificância,
trancar a Ação Penal n. 2009.72.00.002143-8, movida em desfavor
dos pacientes perante a Vara Federal Ambiental de Florianópolis/SC.
(HC 143.208/SC, rel. min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
25/05/2010, DJe 14/06/2010.)
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Merecem ser citados ainda as seguintes decisões, muito recentes, do
TRF da 1ª Região:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III DA LEI 9.605/1998. TRANSPORTE DE 01 (UM)
ÚNICO PEIXE DE ESPÉCIE PROVENIENTE DE PESCA PROIBIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. Não caracteriza o delito do art. 34, parágrafo único, III, da Lei
9.605, de 1998, conduta consistente em pescar um pirarucu salgado no
interior de área de proteção ambiental no Estado do Amazonas (Rebio
do Abufari, Itapauá/AM). 2. Comportamento que se revela atípico, por
força da aplicação do princípio da insignificância. 3. Todo homem tem
direito a comer em paz o seu pedaço de pão e o seu pedaço de peixe. 4.
Recurso desprovido.  (RSE, juiz federal MARCUS VINÍCIUS REIS BASTOS (conv.), TRF1 - Quarta Turma, e-DJF1 data15/08/2012, p. 901.)2

2

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 40 DA LEI
9.605/1998. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APA DO RIO
SÃO BARTOLOMEU. DISTRITO FEDERAL. CAUTELA NA APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA
A AÇÃO PENAL. DANO NÃO PROVOCADO PELO RÉU. 1. O art. 40 da
Lei 9.605/1998, consistente em “causar dano direto ou indireto às
Unidades de Conservação”, trata de crime material, que depende da
ocorrência de resultado naturalístico para se caracterizar, ou seja, da
efetiva causação de dano, direto ou indireto, à unidade de conservação. É delito de perigo abstrato, pois o prejuízo ao meio ambiente é
presumido caso a conduta seja praticada. 2. Nos delitos ambientais, o
princípio da insignificância deve ser apreciado com zelo e cautela diferenciados, eis que a prática de condutas contra o meio ambiente, a qual
poderia, isoladamente, ser considerada de menor potencial ofensivo, e,
por isso mesmo, menos lesiva, quando considerada em conjunto, afeta
o interesse público, pois, somada com outras, reclamam real extensão
do dano provocado ao equilíbrio ambiental por pequenas ações. 3. É
que a biota, conjunto de seres animais e vegetais de uma região, pode
se revelar extremamente diversificada, ainda que em nível local. Em
pequenas áreas podem existir espécimes só ali encontradas, de forma que determinadas condutas, inicialmente insignificantes, podem
conter potencialidade suficiente para causar danos irreparáveis ao

Acórdão adotado em sede de Recurso em Sentido Estrito contra decisão do autor do presente na
7ª Vara Federal do Amazonas, Especializada em Matéria Ambiental, que rejeitou denúncia pela
apreensão de um único peixe.
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meio ambiente. 4. Verificada a falta de justa causa para a ação penal,
quando não há provas de ter sido o dano ambiental causado pelo réu.
(RSE, juiz federal JOSÉ ALEXANDRE FRANCO (conv.), TRF1 - Terceira
Turma, e-DJF1, data 31/07/2012, p. 224.)

PENAL. PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ARTIGO 107, I, DO CÓDIGO PENAL. CRIME
AMBIENTAL. PESCA EM LOCAL PROIBIDO (ARTIGO 34, CAPUT, DA
LEI 9.605/1998). PESCA DE ESPÉCIME DE TAMANHO INFERIOR AO
PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL (ARTIGO, 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI 9.605/1998). INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Extinção da punibilidade
em relação a um dos réus, na forma do artigo 107, I, do Código Penal,
haja vista a certidão de óbito acostada aos autos. 2. A tese da insignificância em crimes ambientais deve ser aplicada com cautela. Hipótese, contudo, que comporta tal excepcionalidade, pois o acusado foi
flagrado pescando para consumo próprio, com apetrechos de pesca
amadora, embora em local proibido. Estava na posse de apenas 3,5 Kg
(1 dourado e 4 tucunarés), o que, sequer, representa risco potencial ao
equilíbrio ecológico, ainda mais por se tratarem de espécies que não
estão ameaçadas de extinção. 3. Do mesmo modo, deve ser reconhecida
a atipicidade material do delito do artigo 34, parágrafo único, I, da Lei
9.605/1998, pois, embora o acusado tenha sido flagrado com espécime de tamanho inferior ao permitido pela legislação ambiental (com
5 centímetros abaixo do permitido), trata-se apenas de um pescado
(1 dourado), o que não configura lesão considerável ao bem jurídico
tutelado. (ACR 201038020006217, desembargador federal TOURINHO
NETO, TRF1 - Terceira Turma, e-DJF1, data 08/06/2012, p. 30.)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE.
ART. 38 DA LEI 9.605/1998. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE DE FORMA EXCEPCIONAL. 1. O princípio da insignificância
está fundamentado no princípio da intervenção mínima, consubstanciado na interferência da ciência penal somente naqueles campos em
que os demais ramos do direito não possam solucionar as questões
postas, e no princípio da fragmentariedade, que determina a repressão
apenas das condutas mais graves, passíveis de causar distúrbios de
monta à segurança pública e à liberdade individual, pois o restante
deve ser resolvido pelos demais ramos do direito. 2. Segundo o STF, a
aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta
atípica exige a ocorrência da presença de certos vetores, tais como:
(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma pe153
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riculosidade da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprobabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
(HC 104117/MT). 3. Incidência do princípio da insignificância no delito ambiental em questão de forma excepcional. (RSE , desembargador federal TOURINHO NETO, TRF1 - Terceira Turma, e-DJF1, data
18/05/2012, p. 881.)

4 Conclusões
O problema do clima, da poluição do meio ambiente e dos danos ambientais atingiram uma dimensão de tal gravidade que, dizem os cientistas,
põe em risco a própria sobrevivência do planeta e, consequentemente, da
humanidade. Uma vez posto na Constituição o direito ao meio ambiente
sadio e equilibrado enquanto direito fundamental do homem, dessas duas
premissas exsurge a proteção de tais valores no âmbito penal.
Por outro lado, tais valores não se aplicam no âmbito penal de modo
absoluto — como de resto nenhum direito ou princípio é absoluto.
Ainda que tendo como bem jurídico o meio ambiente, como expressão
da defesa da vida como bem jurídico absoluto, o direito penal não perde sua
característica de ultima ratio, ou seja, recorre-se à sanção penal apenas quando esgotados os outros meios disponíveis para a solução do caso concreto.
A Lei 9.605/1998, que estabelece as sanções penais e administrativas
para pessoas físicas ou jurídicas — de direito público ou de direito privado
— que tenham praticado condutas ali descritas como lesivas ao meio ambiente, tem contribuído concreta e crescentemente, desde a sua edição, para
a redução da prática de condutas lesivas ao meio ambiente.
Ainda assim, o direito penal não estende seu alcance de tutela de bens
jurídicos, através da mais grave das sanções, para interesses que podem ser
protegidos de modo menos oneroso. Tal âmbito jurisdicional é preservado
à tutela de situações em que os outros ramos do direito menos gravosos se
mostraram insuficientes.
Portanto, impõe-se ao legislador — assim ao julgador/intérprete —
atentar às condutas que produzam resultados relevantes ou que efetivamente
prejudiquem o bem jurídico que se pretende proteger.
Para que determinada ação humana seja considerada fato típico, esta
ação deve se ajustar formalmente a um tipo legal previsto na legislação pe154
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nal pertinente e, ainda, ser material e efetivamente lesiva ao bem jurídico
especificamente protegido pelo direito.
Alguns doutrinadores fazem severas críticas à Lei 9.605/1998, demonstrando que ela se mostra problemática quanto à elaboração dos tipos
penais, não só no que diz respeito à amplitude excessiva de seus elementos
normativos, em suposta violação ao princípio da legalidade, como em relação à existência de efetiva lesão ao bem jurídico específico que se pretende
proteger: o ambiente.
O princípio da insignificância — conhecido também como princípio
de bagatela — foi formulado por Claus Roxin e tem relação com o axioma
minima non cura praeter, como manifestação contrária ao uso excessivo da
sanção criminal, devem ser tidas como atípicas as ações ou omissões que
afetem infimamente  um bem jurídico-penal. Assim, eventual lesão do bem
jurídico protegido que não seja relevante não justifica a imposição de uma
pena — pela exclusão da tipicidade penal.
As modernas teorias da imputação objetiva tratam o princípio da
insignificância como critério para a determinação do injusto penal, um instrumento para a exclusão da imputação objetiva de resultados. Dessa forma,
alguns autores ligam a teoria da adequação social de Welzel ao critério da
insignificância elaborado por Roxin — situação que acabou sendo observada
na jurisprudência, ainda que não explicitamente, ao acatar, por um tempo,
a absoluta impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância por
força da indisponibilidade do bem jurídico tutelado.
Todavia, é possível identificar evidentes diferenças entre ambos, visto
que nos casos abarcados pelo chamado princípio de insignificância não há a
valoração social explícita na teoria da adequação social.
Essa visão tem sido acatada pelos tribunais mais recentemente, aplicando, cum granno salis, o princípio da insignificância em matéria ambiental,
como se vê nos casos apontados no item 3 do presente trabalho.
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Descaminho: perdimento de mercadoria e ausência de justa
causa para a ação penal
Durval Carneiro Neto1

1 Introdução
O presente artigo constitui um reforço de argumentação a trabalho
anterior que publicamos sobre o mesmo tema (CARNEIRO NETO, 2010),
após maiores reflexões por ocasião de recente palestra que tivemos a honra
de proferir na I Jornada de Direito Penal da Escola de Magistratura Federal
da 1ª Região2.
A tese central que buscamos aperfeiçoar assevera que o descaminho
(CP, art. 334, caput, 2ª parte) é crime material contra a ordem tributária, não
havendo justa causa para a ação penal nos casos em que tenha ocorrido o
perdimento administrativo da mercadoria sem lançamento do tributo, em
coerência com a política criminal brasileira no tocante à ordem tributária e o
entendimento adotado pelo STF no HC 81.611/DF e na Súmula Vinculante 24.
A jurisprudência segue conflitante no que concerne a sua natureza
jurídica, a começar pelo fato de o descaminho não ter sido tipificado como
um crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/1990), mas, sim, em capítulo específico do Código Penal que trata dos crimes contra a Administração
Pública, visando supostamente à proteção de outros bens jurídicos que não
a mera arrecadação de tributos. E mesmo para os que consideram o descaminho como um crime contra a ordem tributária, a divergência persiste
sobre tratar-se de crime formal ou material, havendo certa inclinação jurisprudencial e doutrinária pela primeira hipótese.
Tais divergências acarretam implicações na incidência ou não do
regime jurídico já reconhecido aos crimes fiscais, basicamente sob dois aspectos: 1) necessidade de prévio esgotamento da via administrativo-fiscal
(lançamento em definitivo) como elemento objetivo do tipo penal ou condi1
2

Juiz federal.

Realizada em Manaus-AM, no período de 27 a 29 de junho de 2012.
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ção objetiva de punibilidade, consoante decidiu o STF em 10/12/2003 (HC
81.611-8/DF), entendimento que deu origem à Súmula Vinculante 24; 2) extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo ou suspensão da pretensão
punitiva em caso de parcelamento de tributo (art. 9º da Lei 10.684/2003).
O cerne da questão está em saber se uma pessoa acusada de descaminho (que, geralmente, tem toda a sua mercadoria sumariamente apreendida
e confiscada pelo órgão fazendário, sem opção de pagamento dos tributos
correspondentes) deve de logo responder a um processo criminal, enquanto
grandes sonegadores (que muitas vezes se valem de complexos esquemas
fraudulentos para esquivar-se das obrigações fiscais, inclusive com emprego
de “laranjas”) somente respondem criminalmente após o lançamento em definitivo do tributo e, ainda assim, com a oportunidade de efetuar a qualquer
tempo o pagamento da dívida tributária, livrando-se da responsabilidade
criminal.
Um argumento pautado na busca por justiça e equidade, conforme
os ditames constitucionais, já seria suficiente a conferir um tratamento
isonômico ao descaminho, em relação aos demais crimes tributários. Não
bastasse isso, a solução aqui defendida encontra fundamento jurídico na
própria legislação, bem como em parâmetros traçados pela jurisprudência,
apesar da resistência dos que enxergam, nessa solução, uma porta aberta à
criminalidade fiscal.
Mas antes de enunciarmos as premissas da tese exposta, cumpre-nos
provocar o leitor a uma breve reflexão preliminar: será que eventuais críticas
dirigidas a nossa conclusão não deveriam, na verdade, voltar-se contra a
política criminal adotada no Brasil em relação aos delitos materiais contra
a ordem tributária e o atual posicionamento do STF?
Uma sincera resposta a esta indagação talvez ajude a perceber que o
pano de fundo dessa resistência teórica pode estar refletindo um inconformismo com todo o sistema, e não propriamente com um aspecto pontual dele.
A incansável luta jusfilosófica em se apontar um método de conhecimento próprio que afirme o direito enquanto ciência moderna, para além
de um mero modelo subjetivista de justiça, demanda que haja ao menos
lógica nos fundamentos do sistema jurídico. Em última palavra é o que aqui
se busca: coerência.
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2 Insuficiência do argumento legal-topográfico
O fato de o descaminho estar tipificado em capítulo do Código Penal que trata dos crimes contra a Administração Pública obviamente não
é suficiente a concluir que deva merecer tratamento jurídico diferenciado
dos demais crimes contra a ordem tributária atualmente previstos na Lei
8.137/1990.
Primeiro por uma razão histórica, porque à época da edição do Código
Penal de 1940 ainda não havia tipificação geral dos crimes contra a ordem
tributária, existindo apenas o tipo do art. 334 referente ao contrabando e
descaminho. Naquele tempo, as condutas violadoras da ordem tributária
somente poderiam mesmo ser enquadradas como crimes contra a Administração ou talvez como estelionato ou falsidade.
Somente com o advento da Lei 4.729/1965, a matéria passou a ser
tratada em legislação penal específica, porém ainda assim o legislador optou
por manter a tipificação do descaminho no art. 334 do CP, alterando apenas
a redação do texto original com a inclusão de parágrafos. Essa topografia
não foi alterada pela Lei 8.137/1990.
Em segundo lugar, o argumento legal-topográfico cai por terra na
medida em que outros tipos penais vieram a ser também inseridos na redação do Código Penal, não obstante lhes tenha sido conferido o tratamento
jurídico comum a todos os crimes fiscais. É o que ocorre, v.g., com a sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A do CP, introduzido pela Lei
9.983/2000 no mesmo capítulo dos crimes contra a Administração Pública)
e a apropriação indébita previdenciária (art. 168-A, no capítulo dos crimes
contra o patrimônio). Saliente-se que, antes da introdução deste dispositivo
no Código Penal, a tipicidade da conduta se dava nos termos da referida
legislação penal especial (art. 1º, I, da Lei 8.137/1990, c/c o art. 95 da Lei
8.212/1991).
Não é a localização do tipo que define a natureza do crime tributário,
mas sim o bem jurídico que se busca prioritariamente tutelar com a norma
penal.  Logo, nada impede que um crime contra a ordem tributária encontre
a sua tipificação no texto do Código Penal, assim como existem legislações
especiais tipificando delitos que poderiam ser genericamente classificados
como crimes contra a Administração Pública, citando-se, por exemplo, os
tipos previstos na Lei de Licitações (Lei 8.666/1993).
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3 O descaminho como um crime contra a ordem tributária
Para a adequada classificação da norma criminal com base no bem
jurídico prioritariamente tutelado, sobretudo nos chamados crimes complexos
— que “são em geral crimes pluriofensivos por lesarem ou exporem a perigo
de lesão mais de um bem jurídico tutelado” (TOLEDO, 1994, p. 145) —, deve-se observar o elemento subjetivo do tipo penal segundo a teoria finalista da
ação. O latrocínio, por exemplo, apesar de ser um crime hediondo que viola
também o bem jurídico vida, encontra-se tipificado no Código Penal, no capítulo
dos crimes contra o patrimônio (art. 157, § 3º, 2ª parte), razão pela qual não
é considerado como da competência do tribunal do júri (Súmula 603 do STF).
Ao se examinar o tipo penal do art. 334 do CP (caput, 2ª parte), com
atenção ao elemento subjetivo do tipo, constata-se que o bem jurídico prioritariamente tutelado é o mesmo dos demais crimes fiscais, ou seja, a ordem
tributária, consubstanciada num ambiente de regular arrecadação de receitas
estatais para fazer frente às necessidades coletivas, bem como, em alguns
casos, assegurar interesses públicos extrafiscais. De certa forma, todos os
crimes contra a ordem tributária são pluriofensivos, pois, do aspecto fiscal,
protegem a Administração Pública, o comércio, a indústria nacional, a livre
concorrência e outros interesses difusos, o mesmo se podendo dizer dos crimes contra a ordem econômica (Lei 8.176/1990) e contra a ordem financeira
(Lei 7.492/1986). O que importa verificar é o bem jurídico prioritariamente
tutelado, com destaque para o referido núcleo do tipo, que no caso dos crimes
contra a ordem tributária concentra-se na vontade deliberada de fraudar a
arrecadação fiscal.
O caput do artigo 334 do Código Penal descreve a conduta proibida
nos seguintes termos:
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em
parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída
ou pelo consumo de mercadoria.

A segunda parte do dispositivo refere-se ao tipo legal do descaminho,
enquanto a primeira parte tipifica o contrabando.
Uma simples leitura do texto legal permite inferir que, enquanto no
contrabando a vontade deliberada do agente visa à introdução de mercadorias proibidas no país — as quais, portanto, não têm como ser importadas
ou exportadas regularmente —, no descaminho o elemento subjetivo do tipo
concentra-se apenas na sonegação de tributos aduaneiros que podem ser
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pagos, mas não o são. Vale dizer, no contrabando, a irregularidade está na
própria importação ou exportação, ao passo que no descaminho se pratica
uma fraude na arrecadação fiscal, sem o que a importação ou exportação
poderia ocorrer regularmente.
Daí afirmarmos não haver diferença substancial entre os núcleos do
tipo na sonegação fiscal prevista no art. 1º da Lei 8.137/1990 (“suprimir ou
reduzir tributo”) e no descaminho (“iludir, no todo ou em parte, o pagamento
de direito ou imposto”).
Descaminho é uma espécie de crime contra a ordem tributária, ao
lado de outros delitos. Segundo aponta a doutrina,

[...] os crimes contra a ordem tributária podem ser divididos, para fins didáticos, em quatro grupos a saber: a) sonegação; b) apropriação indébita;
c) descaminho e, d) crimes funcionais. Em todos eles, o bem jurídico prioritariamente protegido “é a ordem tributária, entendida como o interesse
do Estado  na arrecadação dos tributos, para a consecução de seus fins”.
Cuida-se de bem macrossocial, coletivo. Secundariamente, protegem-se
a Administração Pública, a fé pública e a livre concorrência, consagrada
pela Constituição como um dos princípios da ordem econômica (art. 170,
VI), uma vez que o empresário sonegador poderá ter preços melhores
do que aquele que recorre seus tributos, caracterizando uma verdadeira
concorrência desleal (BALTAZAR JUNIOR, 2006, p. 344-346).
É, fundamentalmente, um ilícito de natureza fiscal, lesando somente o
erário público — particularmente a aduana nacional —, constituindo,
numa linguagem não técnica, um contrabando contra o fisco (BITENCOURT, 2007, p. 214-216).

A discussão sobre a natureza tributária do crime de descaminho é
antiga no Brasil. O tema esteve sempre presente quando da exegese conferida
a dispositivos legais prevendo o benefício da extinção de punibilidade nos
crimes fiscais, sendo que, ainda durante a vigência do Decreto-Lei 157/1967,
tratando da extinção de punibilidade em relação a todos os crimes envolvendo dívidas tributárias3, o STF editou a Súmula 560, reconhecendo que o
benefício haveria de ser aplicado também ao crime de descaminho4.
3

4

Além de se referir aos crimes fiscais previstos na Lei 4.729/1965, o art. 18, § 2º do Decreto-Lei
157/1967 também determinava a extinção da punibilidade quando a imputação penal estivesse
relacionada à falta de pagamento de tributo.
Súmula 560: A extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo devido estende-se ao crime de
contrabando ou descaminho por força do art.18, § 2º, do Decreto-Lei 157/1967.

161

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

Em voto proferido num dos precedentes que deu origem ao enunciado (RE 76.071-RN), o ministro Bilac Pinto assim considerou:

O legislador, nas fraudes fiscais, tem-se contentado, mesmo valendo-se da ameaça penal, com o pagamento do tributo e multas, desde que
ocorram determinados pressupostos. É o que se depreende da citada
Lei 4.729 e do Decreto-Lei 157, de 1967, numa demonstração, bem
anotada pelo professor Heleno Fragoso, de relutância do legislador
na incriminação desta fraude. Inscrevendo-se o descaminho entre os
atos de fraude ao fisco (Galdino Siqueira, Magalhães Noronha, Heleno
Fragoso, Victor Nunes Leal), deve ele, também, ser alcançado pelo
benefício da extinção de punibilidade.

No mesmo feito, assim se manifestou o ministro Rodrigues Alckmin:
Ora, o descaminho consiste, exatamente, numa sonegação de tributo,
ou em iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
Tenho, pois, que a norma do art.18, parágrafo 2o, do DL 157/1967 a
ele se refere. Alega-se que essa interpretação seria estímulo ao descaminho ou ao contrabando, pela segurança de que, apanhados os
delinquentes, aberta lhes estaria a saída para a impunidade. Mas há
distinguir: a extinção da punibilidade está restrita aos casos — não,
de importação de mercadorias proibidas — mas de não haver pagamento de tributo devido. O argumento de que o benefício acoroçoará
a criminalidade parece-me provar demasiadamente: da mesma forma,
a extinção da punibilidade prevista no art. 2o da Lei 4.729/1965 viria a
estimular — a acolher-se o argumento — a criminalidade, no tocante
à sonegação fiscal. Revelando critério de política legislativa, propenso
a obter o pronto recolhimento de tributos e multas, sem punição penal, a orientação da lei foi a de, verificada a sonegação ou verificado o
descaminho, — delitos, ambos que, como ponderou Viveiros de Castro
quanto ao descaminho, atentam ‘contra as rendas públicas, contra os
meios de subsistência da Nação’,— a orientação da lei foi a de declarar
extinta a punibilidade, diante de voluntário e pronto pagamento dos
tributos e das multas.

Convém transcrever, também, os judiciosos argumentos do ministro
Aliomar Baleeiro naquela mesma oportunidade:
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Não temos o direito de passar atestado de inépcia ao legislador, cuja
política penal não nos é dado rejeitar, mas apenas cumprir como nela
se contém, ainda que de sua sabedoria discordemos como simples
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cidadãos. Então, seriam absurdos os institutos da anistia e do indulto.
Afinal, poderá parecer um contrasenso que se gaste dinheiro público numa enorme fadiga de policiais, promotores, juízes, meirinhos e
carcereiros para condenar um pobre diabo, que afinal o Presidente da
República indulta ou o Congresso anistia. Mas está na Constituição. (...)
O eminente Ministro Thompson teme que o Decreto-Lei 157 se torne
um “convite ao descaminho”. Nesse caso, esse diploma será também um
convite à sonegação do imposto de renda, ou do IPI, escancaradamente
remível da cadeia pelo pagamento do tributo e multa. Raramente, um
contrabando pode atingir a somas elevadas, ao passo que já tivemos
oportunidade de julgar aqui sonegações fiscais de outros impostos
em milhões de cruzeiros. Data venia, esse argumento, afinal, julga e
condena o legislador e não o sujeito acusado de sonegação tributária.

Esse entendimento, majoritário à época do DL 157/1967, bem revelou a identidade de bens jurídicos protegidos tanto na imputação de descaminho quanto nos crimes de sonegação que eram tratados na Lei 4.729/1965,
não obstante tenha depois a Lei 6.910/1981 afastado o benefício penal em
relação àquele.
Posteriormente, os Decretos-Leis 2.446/1988 e 2.457/1988 passaram a admitir a extinção de punibilidade pelo pagamento de tributo no
crime de descaminho, porém apenas para as situações envolvendo veículos
automotores e bens de capital. Esta violação ao princípio da isonomia foi rechaçada pela jurisprudência, que se apressou em assegurar o benefício penal
em todas as hipóteses de descaminho, como se infere do seguinte julgado:
PROCESSO PENAL. DESCAMINHO. DL 2.446/1988 E DL 2.457/1988.
ANALOGIA IN BONAM PARTEM. JUSTIÇA IN CONCRETO. APELAÇÃO
PROVIDA. I – A autoria e materialidade do descaminho se acham
comprovadas. A apelante, com a promulgação dos Decretos-Leis
2.446/1988 e 2.457/1988, que permitiram o pagamento de tributos
por determinados bens descaminhados (veículo automotor, bens de
capital etc.), requereu também o pagamento de tributos em virtude
de ter trazido bens do Paraguai sem o pagamento de impostos aduaneiros (mercadoria de pequeno valor, pouco acima da quota). Seu
pedido foi indeferido ao argumento de que seus bens não se achavam
contemplados pelo Decreto-Lei 2.446/1988. Condenação no caput do
art. 334 do CP. Num Estado de Direito, fundado na democracia, não
pode o legislador (Presidente da República) tratar diferentemente
quem se achava na mesma situação jurídica. A igualdade é a pedra de
toque da democracia. Princípio da isonomia. Se a grandes sonegadores
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abriu-se a oportunidade de pagamento de tributos, com extinção da
punibilidade, o mesmo tratamento, por maior razão, deve ser dado ao
pequeno sonegador. (TRF 1ª Região, ACR 01065215, rel. juiz Adhemar
Maciel, DJ 01/10/1990.)

Com a edição da Lei 8.137/1990, previu-se uma regra geral de extinção de punibilidade para os crimes contra a ordem tributária (art. 14).
Apesar de o legislador não ter feito aí menção ao descaminho, permaneciam
em vigor os referidos DL 2.446/1988 e 2.457/1988, situação que somente
teve fim com a edição da Lei 8.383/1991, cujo art. 98 afastou todos os casos
de extinção de punibilidade.
Não demorou muito até que a Lei 9.249/1995 (art. 34) reintroduzisse
em nosso sistema o benefício penal pelo pagamento do tributo nos crimes
previstos nas Leis 8.137/1990 e 4.729/1965, antes do recebimento da denúncia. A Lei 9.964/2000 (art. 15), por sua vez, contemplou a suspensão da
pretensão punitiva nos casos de parcelamento (REFIS), inclusive na sonegação previdenciária (Lei 8.212/1991). Depois disso, a Lei 10.684/2003 (art.
9º) manteve a suspensão da pretensão punitiva nos casos de parcelamento,
inclusive nos casos de apropriação indébita (CP, arts. 168-A e 337-A), admitindo a aplicação do benefício a qualquer tempo, mesmo após a condenação.
Na mesma esteira vieram as Leis 11.941/2009 e 12.382/2011.
Em nenhuma dessas legislações posteriores à Lei 9.249/1995, houve
menção ao descaminho, o que, todavia, não impede que a regra de extinção
da punibilidade lhe seja também aplicada, ainda que por analogia, conforme
já feito pelo STF na década de 70. Deveras, parece-nos que a mesma razão
de tratamento isonômico que justificou a edição da antiga Súmula 560 deve
agora prevalecer, mormente em vista dos ditames igualitários da Carta Magna de 1988, não havendo razão jurídica para se diferenciar o descaminho
e os demais crimes de natureza fiscal, conforme será ventilado em tópico
posterior desse estudo.
Já foram editados alguns precedentes do STJ caminhando na linha do
entendimento aqui defendido, como se infere no teor das seguintes ementas:
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PENAL – HABEAS CORPUS – DESCAMINHO – TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – NATUREZA TRIBUTÁRIA
DO DELITO – ORDEM CONCEDIDA. 1. Consoante recente orientação
jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal, seguida por
esta Corte, eventual crime contra a ordem tributária depende, para
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sua caracterização, do lançamento definitivo do tributo devido pela
autoridade administrativa. 2. O crime de descaminho, por também
possuir natureza tributária, eis que tutela, dentre outros bens jurídicos,
o erário público, deve seguir a mesma orientação, já que pressupõe
a existência de um tributo que o agente logrou êxito em reduzir ou
suprimir (iludir). Precedente. 3. Ordem concedida para trancar a ação
penal ajuizada contra os pacientes no que tange ao delito de descaminho, suspendendo-se, também, o curso do prazo prescricional. (HC
109205/PR, rel. min. Jane Silva, DJ de 09/12/2008.)
HABEAS CORPUS. DESCAMINHO (ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL).
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INICIADA ANTES DA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCESSÃO DA ORDEM. 1.
Tal como nos crimes contra a ordem tributária, o início da persecução
penal no delito de descaminho pressupõe o esgotamento da via administrativa, com a constituição definitiva do crédito tributário. Doutrina.
Precedentes. 2. Embora o delito de descaminho esteja descrito na parte
destinada aos crimes contra a Administração Pública no Código Penal,
motivo pelo qual alguns doutrinadores afirmam que o bem jurídico
primário por ele tutelado seria, como em todos os demais ilícitos previstos no Título IX do Estatuto Repressivo, a Administração Pública,
predomina o entendimento de que com a sua tipificação busca-se tutelar, em primeiro plano, o erário, diretamente atingido pela ilusão do
pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou
pelo consumo de mercadoria. [...] 3. O delito previsto na segunda parte
do caput do artigo 334 do Código Penal configura crime material, que
se consuma com a liberação da mercadoria pela alfândega, logrando o
agente ludibriar as autoridades e ingressar no território nacional em
posse das mercadorias sem o pagamento dos tributos devidos, não
havendo, por conseguinte, qualquer razão jurídica para não se lhe aplicar o mesmo entendimento já pacificado no que se refere aos crimes
materiais contra a ordem tributária, cuja caracterização só ocorre após
o lançamento definitivo do crédito fiscal. [...] 5. Na hipótese vertente,
ainda não houve a conclusão do processo administrativo por meio do
qual se apura a suposta ilusão do pagamento de tributos incidentes
sobre operações de importação por parte dos pacientes, pelo que não
se pode falar, ainda, em investigação criminal para examinar a ocorrência do crime de descaminho. (HC 139.998, rel. min. Jorge Mussi, DJ
de 14/02/2011.)
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Reforçando esta tese, podemos ainda mencionar as recentes decisões do STF considerando que o tipo penal do descaminho não incide nas
situações em que o valor tributário envolvido torna dispensável a cobrança
fiscal, aplicando-se, por conseguinte, o princípio da insignificância5. Assim
foram julgados diversos casos em que o montante estimado dos tributos
respectivos não ultrapassou a cifra de R$ 10 mil, haja vista que a legislação
prevê o arquivamento das execuções fiscais abaixo desse limite (art. 20 da
Lei 10.522/2002, com a redação dada pela Lei 11.033/2004). Atualmente,
tal patamar mínimo para a execução fiscal está fixado em R$ 20 mil, com
base na Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda.
Dita aplicação do princípio da insignificância nas hipóteses de descaminho, tendo por base o valor equivalente ao tributo iludido, faz sobressair
bem a natureza patrimonial do bem juridicamente protegido, quando se sabe
que a jurisprudência tem afastado a aplicação deste princípio nos casos em
que a lei penal protege valores não patrimoniais6.
O STF não vem admitindo a aplicação do princípio da insignificância
nas situações de contrabando (mercadoria proibida), fundamentando não
tratar-se aí de delito puramente fiscal7. A contrario sensu, portanto, é de se
concluir que a nossa Suprema Corte considera o simples descaminho como
um delito puramente fiscal.

4 O descaminho como um crime material

Tal como ocorre com as modalidades de sonegação fiscal tratadas no
art. 1º da Lei 8.137/1990, o descaminho há de ser considerado um crime
material, porque exige, para a sua consumação, a efetiva ilusão, integral ou
parcial, no pagamento do direito ou imposto.
A simples leitura do tipo (art. 334, caput, 2ª parte), comparando-o
com o tipo do art. 1º da Lei 8.137/1990, deixa transparecer que não se trata
de crime formal. O núcleo “iludir o pagamento” (do art. 334) pressupõe a
5
6

7

Citem-se os julgados no HC 99.594 e no HC 94.058.

Não fosse o descaminho essencialmente um crime contra a ordem tributária, não se poderia sequer
aplicar esse vetor, já que a jurisprudência tem afastado a incidência do princípio da insignificância
nos casos em que, mesmo sendo irrisório o dano patrimonial experimentado, o tipo penal busque
proteger valores não patrimoniais, tais como a fé pública. Nesse sentido, v.g, o posicionamento do
STF no HC 93.251/DF.
Confira-se a respeito o teor do voto do min. Luiz Fux no HC 108.731/MG, julg. 03/04/2012.
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existência de “direito ou imposto devido”, assim como o elemento “suprimir
ou reduzir” (art. 1º) pressupõe a existência de “tributo”.
A lei fala em iludir o pagamento, e não apenas em adotar medidas
materiais com essa finalidade. Serve aqui o mesmo raciocínio já empregado
pela doutrina para distinguir os crimes materiais e formais tipificados na
Lei 8.137/1990, assinalando que os tipos penais, nos crimes tributários
formais, costumam ser construídos com expressões tais como “para”, “com
o fim de”, “a fim de” etc.
Consoante salienta José Paulo Baltazar Júnior (2006, p. 360),

[...] a diferenciação mais aceita é no sentido de que o art. 1º é um
crime material por exigir a efetiva supressão ou redução do tributo,
contribuição ou qualquer acessório para sua consumação. Já no art.
2º inexiste essa referência no caput, estando mencionada a supressão
ou redução do tributo no próprio inciso I, antecedido da proposição
para. Ora, sempre que o tipo for construído com expressões tais como
para, com o fim de, a fim de, etc., a elementar que se seguir constitui
elemento subjetivo do tipo. Basta que o agente tenha aquela finalidade,
ou seja, não é preciso que o que está descrito depois da preposição
efetivamente se concretize para consumar o crime. Desse modo, se o
contribuinte é autuado pela fiscalização tributária após ter cometido
a falsidade tendente a reduzir o valor do tributo, estará consumado o
delito do art. 2º, I, ainda que não tenha vencido o prazo para o recolhimento (Seixas Filho: 426). Daí resulta que o inciso I do art. 2º é a
forma tentada do art. 1º. Assim, em vez de utilizar o art.14 do CP, para
fazer a adequação típica da tentativa, utiliza-se o inciso I do art. 2º.

E ainda que se discorde da aplicação desse raciocínio ao tipo do
descaminho, entendendo-se que o verbo iludir remeteria apenas à conduta
fraudulenta8, é preciso atentar que a aplicação do princípio da insignificância, tal como veio sendo acolhida pelo STF, acabou atribuindo importância
substancial ao resultado naturalístico, aspecto que soa incompatível com
uma mera tipificação formal.
É lição preliminar do direito penal a de que, enquanto nos tipos materiais, o resultado é elemento necessário, sem o qual o crime não se consuma, nos tipos formais, eventual resultado, apesar de possível em momento
posterior, é indiferente à consumação. Ora, na medida em que, ao aplicar
8

Esse foi o argumento utilizado pelo min. Ayres Britto no julgamento do HC 99.740 (STF, 2a Turma,
julg. 23/11/2010) para sustentar que o descaminho seria “um delito rigorosamente formal”.
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o princípio da insignificância, a Corte Suprema vem levando em conta um
resultado necessário e consistente em determinado valor mínimo do tributo
que deixou de ser recolhido, é inevitável a conclusão de que o descaminho
passou a ser tratado como um crime material, não se consumando sem a
efetiva ocorrência desse resultado significativo. Fosse um crime formal,
esse dado seria irrelevante ou, ao menos, não teria tamanha importância
na tipificação.
Em suma, ao considerar o montante equivalente do tributo sonegado
como um dos elementos integrantes do tipo penal, o STF acabou condicionando a consumação do crime ao seu resultado, atestando com isso o caráter
material do descaminho. Logo, na linha de entendimento daquela mesma
Corte, a justa causa para a ação penal por descaminho também deve depender
da existência de crédito tributário lançado em definitivo (“direito ou imposto
devido”), conforme abordaremos no tópico seguinte.

5 Necessidade de prévio processo administrativo-fiscal na hipótese
de descaminho
Antes de adentrarmos especificamente no tema da justa causa para
a ação penal no crime de descaminho, cumpre-nos abordar, ainda que ligeiramente, alguns aspectos da fenomenologia dos crimes contra a ordem
tributária, segundo o atual posicionamento jurisprudencial.
O recente entendimento do STF acerca do processamento dos crimes
fiscais, tal como veio a ser consolidado na Súmula Vinculante 24, pode ser
considerado um divisor de águas para a compreensão da incidência das normas penais que tratam dos tipos tributários formais e materiais, notadamente
quanto à análise do iter criminis e ao momento da consumação do delito,
nas situações envolvendo tributos sujeitos a lançamento por homologação,
em que, como se sabe, o contribuinte antecipa o pagamento (CTN, art. 150).
Urge perceber que, apesar de haver concluído pela ausência de justa
causa para a ação penal nos crimes tributários materiais antes do lançamento
definitivo do tributo, o Pretório Excelso não avançou de modo conclusivo na
discussão teórica subjacente, que havia sido levantada desde o HC 81.611/
DF, sobre tratar-se (o tributo definitivamente constituído) de um elemento
do tipo penal ou de uma condição objetiva de punibilidade.
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Do que ficou consignado na ementa daquele julgado (relator min.
Sepúlveda Pertence), o Plenário limitou-se a ponderar que uma ou outra
solução em nada alteraria o resultado ali proclamado, quando se concluiu que

[...] falta justa causa para a ação penal pela prática do crime tipificado no art. 1º da L. 8137/1990 — que é material ou de resultado —,
enquanto não haja decisão definitiva do processo administrativo de
lançamento, quer se considere o lançamento definitivo uma condição
objetiva de punibilidade ou um elemento normativo de tipo.

Não obstante, o texto da Súmula Vinculante 24, ao falar que o crime
“não se tipifica”, parece haver adotado a linha de que seria um elemento
objetivo do tipo.
Pois bem, antes desses novos ventos que sopraram sobre a Corte
Suprema, apontava-se que a consumação dos crimes fiscais materiais (art.
1º da Lei 8.137/1990) se dava no momento em que o contribuinte deixasse
de recolher o tributo devido ou o recolhesse a menor, valendo-se de conduta fraudulenta. Sendo assim, nas situações envolvendo tributos sujeitos a
lançamento por homologação, os tipos dos crimes tributários formais (art.
2º, I, da Lei 8.137/1990) somente incidiriam quando a fraude tivesse sido
detectada antes de efetuado o recolhimento a menor ou quando ainda não
esgotado o prazo para o devido recolhimento, porque após isso já estaria
consumado o crime material.
Em outras palavras, no campo tributário, os crimes formais sempre
foram tratados como tentativas de cometimento dos crimes materiais, já
que o legislador, em vez de remeter a situação à regra geral de tentativa do
art. 14 do CP, optou por criar tipos penais específicos, de natureza formal.
Assim, por exemplo, ao falsificar um documento com potencialidade para
propiciar futura redução ou supressão de tributo, o contribuinte já estaria
incidindo na situação tipificada no art. 2º, I, sendo que tal incidência perdurava até o momento do recolhimento a menor ou do final do prazo para
recolhimento. Se o contribuinte fosse flagrado pela fiscalização antes de
efetuar qualquer recolhimento e ainda havendo prazo para tanto, estaria
incurso na pena do art. 2º, I (crime formal). Quando, porém, o contribuinte
fosse além, antecipando-se em recolher tributo a menor ou deixando de
recolher qualquer valor no prazo legal, a situação passava a ser tipificada
no art. 1º (crime material).
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Nessa exegese, até então perfeitamente coerente com os institutos da
teoria geral do crime, não havia solução de continuidade entre os momentos
consumativos dos crimes tributários formais e materiais. O crime formal se
exauria exatamente no momento em que operada a consumação do crime
material, com absorção daquele por este.
Ocorre que tudo isso parece haver mudado com o atual entendimento
do STF, sobretudo como extraído do texto da Súmula Vinculante 24, que, ao
falar em “tipicidade”, terminou por criar um verdadeiro “limbo” entre os
momentos consumativos dos crimes formais e materiais. Na linha defendida
pelo ministro Cezar Peluso, o crime tributário material “não se tipifica” antes
do lançamento definitivo do tributo, ou seja, enquanto não esgotado o processo administrativo fiscal, ainda que o contribuinte tenha recolhido valor a
menor ou nada tenha recolhido no prazo legal, lembrando que, nos tributos
sujeitos a lançamento por homologação, a antecipação de pagamento pelo
próprio sujeito passivo ocorre sem prévio exame da autoridade fazendária.
Partindo dessa nova orientação, passou-se a defender que a expressão
“tributo”, como elemento do tipo penal, teria o mesmo significado de crédito
tributário, ou seja, tributo definitivamente constituído e passível de cobrança.
Levado ao extremo esse entendimento, pode-se cair no absurdo de
considerar que nenhuma das condutas anteriores ao final do processo fiscal teria repercussão criminal, o que praticamente acabaria com qualquer
possibilidade de incidência dos tipos tributários formais, já que também
dependeriam do esgotamento do processo fiscal para fins de aferição do
elemento objetivo do tipo. Ou seja, o sujeito jamais poderia ser processado
criminalmente enquanto não esgotada a discussão na seara administrativa.
Num outro extremo, defende-se a tese de que todas as condutas anteriores ao esgotamento do processo fiscal estariam incursas no tipo formal
do art. 2º, I, já que não dependeriam do efetivo resultado, sendo que somente
se consumaria o crime material no momento em que o contribuinte deixasse
de recolher, no novo prazo assinalado pela autoridade fazendária, o tributo definitivamente lançado (quando suprimido) ou a sua complementação
(quando reduzido). Mas essa posição entra em choque com o entendimento
já consagrado na jurisprudência no sentido de que, uma vez não tendo sido
efetuado o devido recolhimento pelo contribuinte no prazo legal (lançamento
por homologação), a fraude que consubstanciaria o crime formal (meio) é
considerada absorvida pelo crime material (fim), segundo o princípio da
consunção.
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Uma terceira posição exegética, menos extremada, mas igualmente
desastrosa, considera que os crimes formais apenas se consumariam até
o momento do recolhimento ou o transcurso do respectivo prazo, após o
que já se avançaria no iter criminis dos tipos materiais, cuja consumação,
entrementes, estaria na pendência do esgotamento da via administrativa.
Ocorreria aí uma solução de continuidade entre o momento consumativo
dos crimes formais e o dos crimes materiais, surgindo um espaço temporal
em que o sujeito não estaria enquadrado em qualquer dos tipos previstos
na Lei 8.137 (o aludido “limbo”).
Nesse tormentoso quadro exegético e à falta de melhor opção de
coerência, seria de bom alvitre ao menos seguir o entendimento esposado
pelo ministro Sepúlveda Pertence em seu voto no HC 81.611, assimilando
o lançamento definitivo não como um elemento do tipo, mas, sim, como
uma condição objetiva de punibilidade, considerando então que a consumação do crime material dá-se em momento anterior à conclusão do processo
administrativo-fiscal, ficando pendente apenas a verificação da punibilidade,
que seria uma circunstância exterior ao crime, mas igualmente impeditiva
da ação penal.
Aplicando tal consideração ao delito sob estudo, tem-se que, sendo
como já dito um crime material de natureza tributária, cujo núcleo do tipo
está em iludir o pagamento de direito ou imposto, a punibilidade no descaminho pressupõe que a autoridade fiscal competente constitua o crédito
tributário por meio de um processo administrativo fiscal em que seja assegurada a ampla defesa e o contraditório, por coerência à linha de entendimento
adotada pelo STF.
Não se trata mais de apontar o desacerto do posicionamento da Corte
Maior, mas, sim, tomá-lo como premissa para o raciocínio, buscando, a partir
daí, prolongar o debate jurídico sob argumentos que, numa lógica sistemática,
tornem forçosa a aplicação do mesmo entendimento às hipóteses de descaminho. Nesse diapasão, apesar de o texto da Súmula Vinculante 24 fazer menção
à modalidade de sonegação fiscal prevista no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990,
defendemos que a mesma razão deve conferir idêntico tratamento jurídico
em relação aos demais crimes fiscais materiais, em homenagem ao princípio
constitucional da isonomia — uma vez que a política criminal na área fiscal
tem notadamente se voltado à arrecadação como fator preponderante —,
bem como aos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade, porquanto, nos casos de descaminho que já comportem a mais pesada das sanções
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administrativas (o confisco), tal já se revela suficiente a inibir a prática de
novos delitos, bastando, para isso, que haja a devida fiscalização pela polícia
administrativa.

6 Perdimento de bens como obstáculo à incidência do tipo penal
do descaminho

Segundo a legislação aduaneira no Brasil, afora as situações em que
se procede ao desembaraço aduaneiro em zona primária9, o Fisco deve dar
início a um procedimento confiscatório.
Verificada a hipótese de descaminho, a autoridade fiscal, após apreender a mercadoria, dá seguimento a um processo administrativo que quase
sempre culmina com a pena de perdimento, uma sanção administrativa prevista em norma legal (art. 105 do DL 37/1966) e em regulamento aduaneiro
(art. 689 do Decreto 6.759/2009), mas que acaba por impedir o próprio
lançamento fiscal. Vale dizer, em vez de simplesmente permitir a liberação
da mercadoria mediante a constituição e cobrança do crédito tributário
sonegado, acrescido de penalidades pecuniárias, a legislação impõe que a
Receita Federal instaure, de logo, outro processo administrativo para legitimar o confisco dos bens.
Ao assim proceder, o órgão fazendário não pode lançar o tributo
quando a lei prevê a expropriação de bens, os quais inclusive poderão ser
objeto de alienação ou incorporação10, ressarcindo ao Erário o que deixou de
ser recolhido. Tributar, nessa situação, configuraria até mesmo um enriquecimento sem causa por parte do Estado. De fato, a importação de mercadorias,
ao desamparo de guia de importação ou documento de efeito equivalente, é
qualificada como “dano ao erário” punido com a pena de perdimento, consoante previsto no art. 23, I, e §1º do Decreto 1.455/1976, com a redação
dada pela Lei 10.637/2002, bem como no art. 689 do Decreto 6.759/2009.
E o “dano ao erário”, por si só, não pode servir como hipótese de incidência
tributária. Se a mercadoria importada ilegalmente vem a ser confiscada pela
9

Nesse caso, mediante lançamento fiscal do tributo incidente sobre os bens importados ou
exportados e com aplicação de multa se detectada alguma irregularidade. Com o pagamento, a
mercadoria é liberada.

10

O art. 803 do Regulamento Aduaneiro prevê três destinações para os bens confiscados, a depender do caso: 1) alienação; 2) incorporação; 3) destruição ou inutilização.
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Administração, não cabe cobrança de tributo a ela referente11. Aliás, a mesma
razão pela qual não se deve utilizar tributo com efeito de confisco (CF/88, art.
150, IV) justifica que não se deva fazer incidir tributo sobre bem confiscado.
Saliente-se que não se fala aí propriamente em “tributo”, quando
não houve sequer prévio lançamento. O que há, nesses casos, é uma mera
estimativa do valor que poderia ter sido lançado caso tivesse havido o regular desembaraço aduaneiro, ou seja, do dano que seria experimentado
pelo erário e que é compensado pelo perdimento. Daí porque o art. 776
do Regulamento Aduaneiro estabelece que, na formalização do processo
administrativo fiscal, para aplicação da pena de perdimento, a autoridade
poderá indicar um “montante correspondente” àquele que “seria devido” na
importação regular12. E essa locução “seria devido”, no texto do regulamento,
denota bem a ideia de que, com o confisco, nada pode ser cobrado a título
de tributo.
Não por acaso que, se porventura tiver havido declaração de importação, a posterior decretação de perdimento do bem dá ao antigo proprietário o
direito de pedir de volta o tributo que tenha adiantado ao fazer a declaração.
Confiram-se, nesse sentido, os seguintes trechos de julgados:

11

12

A pena de perdimento dos bens é consectário lógico da situação ora
desfavorável aos agravantes, em face da reforma da sentença concessiva do mandado de segurança, segundo orientação do Excelso
Pretório. Os tributos pagos, por ocasião da internação dos automóveis
no País, não têm o condão de tornar legal a importação e podem ser

Sobre o tema, assim escreve o professor Hugo de Brito Machado (2012): “Se alguém importa mercadoria proibida, mas a importação é consumada, constatando o fato é devido o imposto de importação. A autoridade da Administração Tributária pode cobrar o imposto e não tomar conhecimento da ilicitude, que o importador não poderá alegar como excludente da obrigação tributária.
Entretanto, se prefere fazer valer a proibição de importar, não será devido porque o fato, em sua
objetividade, não subsistiu. Não produziu, na realidade econômica, o efeito que lhe é próprio, vale
dizer, a integração daquela mercadoria na economia nacional. Por isto mesmo as autoridades da
Administração Tributária, acertadamente, não cobram os impostos que seriam devidos pela importação de mercadorias nos casos de contrabando ou descaminho. Decretam o perdimento da
mercadoria (...)”

��������������������������������������������������������������������������������������������
Art. 776. Na formalização do processo administrativo fiscal para aplicação da pena de perdimento, na representação fiscal para fins penais e para efeitos de controle patrimonial e elaboração de estatísticas, a Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá: (...) II – aplicar a alíquota
de cinquenta por cento sobre o valor arbitrado das mercadorias apreendidas para determinar o
montante correspondente à soma do imposto de importação e do imposto sobre produtos industrializados que seriam devidos na importação.
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recuperados pelos agravantes mediante ação de repetição de indébito.
Precedentes. (TRF da 1ª Região, AI 01000231438, rel. des. fed. Cândido
Ribeiro, 11/11/1997.)
[...] 4. A insubsistência do fato tributável, com a completa supressão de
seus efeitos econômicos, implica inexoravelmente a impossibilidade
de exigência do tributo, porque leva ao desaparecimento do suporte
fático de incidência da norma de tributação, que é o signo presuntivo
de capacidade contributiva. Assim, tanto do ponto de vista da lógica
jurídica formal não se pode mais falar de obrigação tributária, à míngua do fato gerador respectivo, como do ponto de vista axiológico
não se pode mais falar de capacidade contributiva, que desaparece
com o perdimento da riqueza sobre a qual incidiria o tributo. (TRF da
4ª Região, AC 2000.72.01.000306-5/SC, rel. des. fed. Maria Lúcia Luz
Leiria, DJ 15/12/2004.)

Como dito, o confisco de bens é incompatível com a tributação. Se
houver decretação de perdimento, tem-se uma espécie de extinção antecipada da potencial obrigação tributária que sequer vem a ser constituída, pois
a pena administrativa impede a incidência do tributo ou, como se prefira, a
ocorrência do fato gerador do imposto aduaneiro, obstando o próprio desembaraço.
É o que se extrai inclusive do Regulamento Aduaneiro, que ao tratar
do imposto de importação assim dispõe:

Art. 71. O imposto não incide sobre: (...)
II I– mercadoria estrangeira que tenha sido objeto da pena de perdimento, exceto na hipótese em que não seja localizada, tenha sido
consumida ou revendida (Decreto-Lei 37, de 1966, art. 1º, § 4o, inciso
III, com a redação dada pela Lei 10.833, de 2003, art. 77).

O texto do dispositivo revela que os bens apreendidos pela Administração Fiscal e submetidos a processo administrativo de perdimento de
mercadoria13 não sofrem a incidência do imposto de importação. A tributação
só seria cabível se, na hipótese de perdimento, não houvesse meios para se
apreender a mercadoria e concretizar o confisco. O mesmo se diga do Imposto de Produtos Industrializados (IPI), cujo fato gerador na importação
13

O art. 689 do Regulamento aduaneiro prevê a pena de perdimento em várias hipóteses, dentre
elas quando a mercadoria estrangeira for “encontrada ao abandono, desacompanhada de prova
de pagamento dos tributos aduaneiros” ou ainda quando “exposta à venda, depositada ou em
circulação comercial no País, se não for feita prova de sua importação regular”.
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somente ocorre com a conclusão do desembaraço aduaneiro14, assim como
a contribuição para o PIS/PASEP-importação e a COFINS-importação15.

7 O perdimento de mercadoria como causa de extinção da
punibilidade

Do que ficou exposto no tópico anterior, a decretação de perdimento da mercadoria afasta a própria hipótese de incidência tributária, não se
podendo falar em ilusão do pagamento de imposto ou direito. Logo, não se
realiza o núcleo fático do tipo penal do art. 334.
Forçoso reconhecer como inusitada tal exegese, se confrontada com
o tradicional entendimento de que o descaminho se consumaria pela simples
entrada ou saída da mercadoria no país sem a devida declaração à autoridade alfandegária16. Todavia, como já reiterado à exaustão no decorrer
deste estudo, a interpretação aqui esposada está em perfeita consonância
com o atual posicionamento jurisprudencial que condiciona a justa causa
para ação penal por crime tributário material à constituição em definitivo
do crédito tributário, inexistindo razão para excluir dessa categoria o delito
de descaminho.
Por outro lado, mesmo ainda havendo certa resistência em se estender tal interpretação às hipóteses de descaminho, não se pode tampouco
compreender a razão pela qual a jurisprudência não vem ao menos admitindo
a aplicação da regra legal de extinção da punibilidade, por força do art. 9º,
caput e § 2º, da Lei 10.684/2003.

14

15
16

Conforme o art. 238 do Regulamento Aduaneiro, o fato gerador do imposto, na importação, é o
desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira. Ao lado disso, o art. 571 estabelece que desembaraço aduaneiro na importação é o ato pela qual é registrada a conclusão da
conferência aduaneira. Saliente-se ainda que, nos termos do art. 570, §1º, II, a não apresentação
de documentos exigidos pela autoridade aduaneira faz com que se interrompa a conferência aduaneira, impedindo o prosseguimento do despacho aduaneiro.
O art. 250 do Regulamento Aduaneiro prevê expressamente a não incidência dessas contribuições no tocante aos bens objeto de perdimento tratados no referido art. 71, III.

Entre inúmeros julgados nessa tradição, cite-se o RSE 200833000032670, TRF da 1ª Região, rel.
des. fed. I’talo Fioravanti, DJ 27/04/2012.

175

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

Ao que parece, os julgados que refutam essa possibilidade apegam-se ao fato de que a pena de perdimento constitui sanção administrativa,
de natureza diversa da resposta criminal a ser cumulativamente aplicada17.
Ora, não se trata de questionar a natureza administrativa do perdimento, nem se defende aqui, por óbvio, que tal sanção seja suficiente a assegurar uma espécie de perdão judicial no campo penal. O que afirmamos, em
coerência ao sistema normativo nos crimes tributários, é que o perdimento
afasta a própria tipicidade (na linha da Súmula Vinculante 24) ou, quando
menos, a punibilidade (na linha do min. Sepúlveda Pertence no HC 81.611/
DF), já que impede o próprio lançamento do tributo que teria sido sonegado.
Outro argumento contrário ao nosso entendimento centra-se na ausência de previsão legal para a extinção de punibilidade nos casos de descaminho, considerando que o caput do art. 9º da Lei 10.684/2003 limitou
a incidência do benefício apenas aos infratores dos arts. 168-A e 337-A do
Código Penal e arts. 1º e 2º da Lei 8.137/199018.
Sob o prisma do princípio da isonomia como garantia fundamental
assegurada na Lei Maior, há de se questionar a própria constitucionalidade
dessa interpretação literal e restritiva conferida ao texto legal, visto que não
poderia o legislador ordinário valer-se de política criminal que absolva uns e
condene outros numa mesma situação fática. Impõe-se aí uma interpretação
em conformidade com a Carta Magna.
Não bastasse isso, ainda que descabida fosse a interpretação extensiva, seria o caso de recorrer-se à aplicação do argumento analógico (analogia
in bonam partem), de resto defendida por quase a totalidade da doutrina
penalista19, mormente em se tratando de norma penal não incriminadora
geral20. No caso em tela, com vistas ao texto do art. 9º da Lei 10.684/2003,
17

18
19

20

STJ, HC 97.260, rel. min. Laurita Vaz, julg. 01/04/2008; STJ, HC 70.739, rel. min. Maria Thereza
de Assis Moura, julg. 06/08/2009; TRF da 1ª, ACR 0031420-96.2007.4.01.3400/DF, rel. des. fed.
Tourinho Neto, juiz conv. Murilo Fernandes de Almeida, DJ 16/03/2012.
TRF da 1ª Região, ACR 0010920, rel. des. fed. Tourinho Neto, juiz conv. Murilo Fernandes de Almeida, DJ 20/09/2011.
Julio Fabbrini Mirabete (1988, p. 52) assinala a “aplicação da analogia às normas não incriminadoras quando se vise, na lacuna evidente da lei, favorecer a situação do réu por um princípio de
equidade. Há, no caso, a chamada ‘analogia in bonam partem’, que não contraria o princípio da
reserva legal, podendo ser utilizada diante do disposto no já citado artigo 4º da LICC”.

Como assinala Luiz Regis Prado (2000, p. 101), “é quase pacífica a orientação quanto ao emprego
do argumento analógico em relação às normas penais não incriminadoras gerais (v.g., excluden-

176

I Jornada de Direito Penal

se a ratio legislativa foi justamente a de extinguir a punibilidade em crimes
de natureza fiscal sujeitos às mesmas consequências jurídicas, não se pode
dizer que estejamos aí diante de uma norma penal incriminadora excepcional
que não comporte argumento analógico21.
Os resistentes à tese fundamentam ainda, com amparo na legislação
tributária, que o perdimento de mercadoria não poderia ser equiparado
ao pagamento de tributo, na medida em que o rol taxativo das formas de
extinção do crédito tributário (art. 156 do CTN) não comportaria analogia.
Apesar de aparentemente consistente, merece rechaço também esse
argumento.
Como se sabe, a analogia é um recurso integrativo do direito fundado na aparência (e não na igualdade) entre situações fáticas dispostas
segundo uma mesma lógica jurídica subjacente22. Por sua vez, a analogia
aqui defendida tem eficácia restrita ao campo criminal, com vistas às causas
extintivas de punibilidade, e não propriamente uma tentativa de se ampliar
as modalidades de extinção do crédito tributário.
Ao empregar a analogia e decretar a extinção de punibilidade, o juiz
leva em conta a aparência nas repercussões dos fatos no campo penal, sem
necessariamente estar vinculado a aspectos intrínsecos de institutos do
direito tributário e outras questões cujo exame é reservado à seara fiscal.
Ainda que a jurisprudência venha caminhando no sentido de se reconhecer
certa comunicação entre as instâncias tributária e criminal, condicionando
a justa causa da ação penal à conclusão do lançamento fiscal, não se chegou

21

22

tes de ilicitude, culpabilidade, atenuantes). Aliás, Carrara já lecionava que as normas eximentes
ou escusantes podiam ser estendidas, por analogia, de caso a caso, tendo sempre em conta que na
dúvida aceita-se a doutrina mais benigna”.

Prado cita ainda a lição de Bettiol no sentido de que as normas eximentes excepcionais, impeditivas da analogia, somente são aquelas que “representam uma verdadeira interrupção na projeção
lógica de uma norma penal”. Vale dizer, “quando uma norma penal eximente se apresenta como
verdadeiro desvio lógico das conseqüências jurídicas que deveriam naturalmente se seguir, porque a norma incriminadora atuou na presença de todas as condições ou circunstâncias nas quais
foi chamada a atuar, a sua expansão lógica deve ser negada”. Idem, p. 103.

Como esclarece Sacha Calmon Navarro Coelho (2001, p. 359), “na analogia, os fatos abduzidos
da realidade formam, digamos, um conceituário com os seguintes elementos: A, B, C, D. Toda vez
que um fato contendo os elementos A, B, C, D ocorrer, a norma incide (o fato foi descrito e previsto como jurígeno). Para se dar a integração analógica, teríamos que aplicar a um fato com os
elementos A, B, C, mas sem o elemento D, ou com o elemento E, a norma prevista para a primeira
situação. Análogo é bem parecido, nunca o igual”.
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(felizmente) ao ponto de negar a autonomia da instância criminal. De modo
que é possível, por exemplo, um juiz deixar de condenar o réu por sonegação
quando entenda que o tributo em questão revela-se inconstitucional, ainda
que tenha sido lançado e esteja sendo cobrado na via administrativo-fiscal.
Portanto, não estamos aqui afirmando que o perdimento de mercadoria se iguala ao pagamento do tributo, nem o estamos tratando como uma
nova modalidade de extinção do crédito tributário. Na verdade, o perdimento
obsta a própria constituição do crédito tributário, dispensando posterior
pagamento. Ou seja, decretado o perdimento, não há mais o que pagar e é
exatamente nesse ponto que reside a aparência justificadora do emprego
da analogia no campo criminal.
Já se viu que a legislação aduaneira trata o perdimento de bens como
uma medida reparatória de dano ao erário, sendo que, na maioria das vezes,
o valor da mercadoria apreendida é muito superior ao montante do tributo
que seria devido em caso de importação ou exportação regular. Logo, não
tem o menor cabimento isentar de pena aquele que paga e condenar aquele
que não tem nada a pagar.
Por fim, ainda na esteira dos argumentos contrários à nossa tese,
alguns seguem sustentando que o pagamento que justifica a extinção de
punibilidade seria um ato de vontade espontâneo do devedor, enquanto
o perdimento decorre de ato de império do Estado, contra a vontade do
devedor23, razão pela qual a jurisprudência já há muito rejeitou a equiparação entre as duas situações, considerando que o pagamento espontâneo do
tributo se dava independente do posterior confisco da mercadoria (Súmula
92 do extinto TFR24).
Nesse ponto, é preciso ter atenção redobrada ao se examinar a legislação vigente à época em que formulada a Súmula 92 do TFR, bem como outros
diplomas legais que vieram sendo editados até o advento da Lei 10.684/2003.
Ao tempo da Lei 4.729/1965, a extinção de punibilidade por sonegação dependia do recolhimento espontâneo do tributo antes de iniciada a
23
24

Citem-se nesse sentido os seguintes julgados do TRF da 3ª Região: RSE 834 (rel. des. fed. Roberto
Haddad, DJ de 21/07/98) e RSE 2660 (rel. juiz conv. Fausto de Sanctis, DJ 26/11/2002).
Súmula 92: O pagamento dos tributos, para efeito de extinção da punibilidade (Decreto-Lei 157,
de 1967, art. 18, par. 2º; STF, Súmula 560), não elide a pena de perdimento de bens autorizada pelo
Decreto-Lei 1455, de 1976, art.23.
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ação fiscal25. A situação não mudou com o DL 157/1967, que apenas ampliou
o alcance da norma anterior de modo abranger todos os crimes tributários,
mantida a condição de que o pagamento ocorresse antes da fiscalização.
Prestigiava-se, assim, o verdadeiro sentido da espontaneidade no
pagamento feito pelo sonegador, que procedia movido por um intento de
arrependimento eficaz antes de ser flagrado na prática da ilicitude. Nesse
quadro normativo, é perfeitamente compreensível que não se pudesse equiparar a situação em que o pagamento do tributo se dava de modo espontâneo
(antes da fiscalização) com a situação de perdimento decretado somente
após a autuação pela autoridade fazendária.
Ocorre que, com a edição da Lei 9.249/1995, o legislador optou por
desvincular a concessão do benefício penal à espontaneidade do pagamento
antes de qualquer fiscalização, passando a admiti-lo até o recebimento da
denúncia26, tendo a Lei 9.964/2000 mantido esse critério, inclusive quanto
ao parcelamento tributário que passou a prever como causa de suspensão
da punibilidade27.
Com a edição da Lei 10.684/2003, deixou-se ainda mais de lado o
aspecto de espontaneidade no pagamento, não mais se condicionando a
extinção de punibilidade ao pagamento antes da denúncia, o que significa
que pode ocorrer a qualquer tempo, até mesmo após a condenação criminal.
Abandonou-se completamente a referida política criminal que prestigiava a
espontaneidade do sonegador em reverter os efeitos da situação delituosa. Ao
lado disso, a jurisprudência recente do STF veio a considerar que a tipicidade
da sonegação depende da conclusão do processo administrativo-fiscal, o que
25

26

27

Assim dispunha expressamente o seu art. 2º: Extingue-se a punibilidade dos crimes previstos
nesta Lei quando o agente promover o recolhimento do tributo devido, antes de ter início, na
esfera administrativa, a ação fiscal própria.

Art. 34 Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990,
e na Lei  4.729, de 14 de julho de 1965, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia.

Art. 15 É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1º e 2º
da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e no art. 95 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, durante
o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída
no Refis, desde que a inclusão no referido Programa tenha ocorrido antes do recebimento da
denúncia criminal. (...) § 3o Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando
a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos
de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de
parcelamento antes do recebimento da denúncia criminal.
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reforçou ainda mais a ideia de que a extinção do crédito tributário, mesmo
após o início da fiscalização, afasta a punibilidade do sonegador.
Acrescente-se que, à época em que editada a aludida Súmula 92, concebia-se como possível a cobrança de tributo cumulada com o perdimento da
mercadoria, o que atualmente não é mais admitido, tendo a nossa legislação
aduaneira, como já dito, afastado a hipótese de incidência tributária nos
casos em que tenha havido o confisco.
Nesse novel ambiente normativo, soa despropositada a tentativa
de ainda se manter a mesma argumentação que foi construída ao tempo da
súmula, não mais havendo razão para diferenciar as situações de pagamento
do tributo e perdimento da mercadoria sob o ângulo da espontaneidade.
Naturalmente, a exegese aqui defendida se impõe ainda mais quando
o contribuinte logre obter autorização administrativa ou judicial para efetuar
o pagamento do montante equivalente ao tributo e acessórios, nos casos em
que a decretação de perdimento se revele uma medida desproporcional. Já
há inclusive precedentes nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PAGAMENTO DO TRIBUTO ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. APLICAÇÃO DO ART.34 DA LEI 9.249/1995. UBI
EADEM RATIO IBI IDEM IUS. 1. Não há razão lógica para se tratar
o crime de descaminho de maneira distinta daquela dispensada aos
crimes tributários em geral. 2. Diante do pagamento do tributo, antes
do recebimento da denúncia, de rigor o reconhecimento da extinção de
punibilidade. 3. Ordem concedida. (HC 48.805, rel. min. Maria Thereza
de Assis Moura, julg. 26/06/2007.)

8 Conclusões
Do que acima se expôs, podemos traçar as seguintes assertivas a
título conclusivo:
I) No descaminho, o bem jurídico tutelado é essencialmente a arrecadação fiscal, daí por que a jurisprudência tem admitido a aplicação do
princípio da insignificância levando em conta o montante do tributo que
deixou de ser arrecadado.
II) O tipo penal do descaminho pressupõe a constituição do tributo
cujo pagamento tenha sido iludido pela entrada, saída ou consumo de mercadoria. Ao considerar o montante do tributo sonegado para fins de tipifica180
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ção, o STF acabou condicionando a consumação do crime ao seu resultado
significativo, atestando com isso o caráter material do delito.
III) Sendo um crime material contra a ordem tributária, não há justa
causa para a ação penal por descaminho enquanto não consolidado o lançamento do tributo, pelos mesmos argumentos jurídicos que levaram à edição
da Súmula Vinculante 24 do STF.
IV) A apreensão de mercadoria interrompe o despacho aduaneiro, e
a aplicação da pena de perdimento afasta a hipótese de incidência da norma
tributária. Impossibilitada a constituição do tributo cujo pagamento teria
sido iludido, não há justa causa para a ação penal.
V) Ainda que se entenda que o perdimento da mercadoria não obsta a
consumação do crime de descaminho, é de se admitir, ao menos, a aplicação
analógica da regra legal de extinção da punibilidade, por força do art. 9º,
caput e § 2º, da Lei 10.684/2003.
VI) Se, em vez de decretar o perdimento da mercadoria, o Fisco lançar de ofício o tributo e aplicar a multa correspondente, com a conclusão
do procedimento fiscal, haverá justa causa para a ação penal, propiciando-se então ao contribuinte efetuar o pagamento (ou parcelamento) visando
extinguir (ou suspender) a punibilidade.
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Alterações na Lei de Lavagem de Dinheiro
Eduardo de Melo Gama1

1 Introdução
A Lei 12.683, de 9 de julho de 2012, fez importantes alterações na Lei
9.613/1998, conhecida como Lei de Lavagem de Dinheiro, com o objetivo de
tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro.
Importantes alterações foram produzidas na citada legislação, como,
por exemplo, a exclusão do rol dos crimes antecedentes e a possibilidade de
alienação antecipada de bens sequestrados ou apreendidos, conforme será
demonstrado abaixo.
Dessa forma, segundo Vladimir Aras (2012), “a reforma que a Lei
12.683/2012 empreendeu na Lei 9.613/1998 é um avanço para o Brasil na
luta contra a lavagem de dinheiro, a criminalidade organizada, a corrupção
e outros delitos graves”.

2 Desenvolvimento

A principal mudança na Lei de Lavagem de Dinheiro foi a exclusão
do rol dos crimes antecedentes. Com efeito, a redação originária da Lei
9.613/1998 dispunha que, para ser considerado crime de lavagem de dinheiro, os bens, direitos ou valores que seriam “lavados” deveriam ter, por
origem, um dos crimes expressamente previstos nas alíneas do art. 1º do
mencionado diploma legal.
No entanto, a nova redação atribuída ao art. 1º da Lei 9.613/1998
pela Lei 12.683/2012 prevê, agora, que se os bens, direitos e valores obtidos
com a prática de qualquer infração penal, aqui incluídas as contravenções,
tiverem sua natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade ocultados ou dissimulados, haverá a prática do crime de lavagem de dinheiro.
1

Juiz federal substituto.
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Com a referida alteração, a nossa Lei de Lavagem de Dinheiro passou
a ser qualificada como uma lei de terceira geração, em que inexiste rol de
crimes antecedentes. De fato, conforme as lições de Vladimir Aras (2012),
“temos hoje uma lei de terceira geração, sem lista fechada de delitos antecedentes. O roubo, o tráfico de pessoas e a contravenção penal de exploração
de jogos de azar são algumas das condutas agora incorporadas”.
Além da exclusão do rol de crimes antecedentes, outra importante
inovação realizada pela Lei 12.683/2012 foi autorizar a alienação antecipada
de bens apreendidos ou sequestrados. Agora, consoante a nova redação do
art. 4º, § 1º, da Lei 9.613/1998, “proceder-se-á à alienação antecipada para
preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer
grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua
manutenção”. Trata-se, sem sombra de dúvidas, de importante inovação no
ordenamento jurídico brasileiro, pois atualmente um dos grandes problemas que atormentam o Poder Judiciário é a guarda e preservação de bens
constritos e que são objetos de ações criminais.
Outra importante alteração foi o aumento do rol de pessoas obrigadas a prestar informações sobre operações financeiras e a manter cadastro
contendo identificação dos clientes e registros de operações realizadas. De
fato, a Lei de Lavagem de Dinheiro
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[...] além de criar os tipos penais, a lei traz um regime administrativo
de combate à lavagem de dinheiro, de forma que tal combate é feito
de forma compartilhada entre o Estado e os setores da economia
mais frequentemente utilizados na prática deste crime. Na exposição
de motivos da Lei 9.613/1998, é dito que entre a prática da operação
financeira e o usufruto dos recursos dela originados, há necessidade
de que seja realizada uma série de operações financeiras e comerciais
com o intuito de dar a esses recursos uma aparência de licitude. Assim,
é inevitável o trânsito dos recursos pelos setores regulares da atividade
econômica para que possam ser usufruídos pelos criminosos, de forma
que esses segmentos, pela proximidade que mantêm com os clientes,
bem como pela capacitação específica necessária ao desempenho de
seus negócios, dispõem de maiores condições para diferenciar as operações lícitas das operações ilícitas. A obrigatoriedade de tais setores
participarem do combate à lavagem de dinheiro traz uma eficiência
muito maior ao sistema. Interessante lembrar que a participação de
setores privados no combate à lavagem de dinheiro também se justifica, pois eles mesmos têm prejuízos devido à pratica do ilícito penal
(SAADI, 2012, p. 07-08).
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Dessa forma, com as alterações promovidas pela Lei 12.683/2012,
passam também a ter as referidas obrigações: a) os sistemas de negociação do
mercado de balcão organizado; b) as pessoas físicas que exerçam atividades
de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis; c) as pessoas físicas
ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor, intermedeiem
a sua comercialização ou exerçam atividades que envolvam grande volume
de recursos em espécie; d) as juntas comerciais e os registros públicos; e)
as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou
assistência, de qualquer natureza, em operações: I – de compra e venda de
imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais ou participações societárias de qualquer natureza; II – de gestão de fundos, valores mobiliários ou
outros ativos; III – de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança,
investimento ou de valores mobiliários; IV – de alienação ou aquisição de
direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou artísticas
profissionais; f) pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de
transferência de atletas, artistas ou feiras, exposições ou eventos similares;
g) as empresas de transporte e guarda de valores; h) as pessoas físicas ou
jurídicas que comercializem bens de alto valor de origem rural ou animal
ou intermedeiem a sua comercialização; e i) as dependências no exterior
das entidades mencionadas neste artigo, por meio de sua matriz no Brasil,
relativamente a residentes no país.
A Lei 12.683/2012 trouxe também importante inovação ao introduzir o art. 17-B na Lei 9.613/1998, aduzindo que “a autoridade policial
e o Ministério Público terão acesso, exclusivamente, aos dados cadastrais
do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral,
pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores
de internet e pelas administradoras de cartão de crédito”.
Trata-se de relevante instrumento de investigação, permitindo que
nas investigações criminais relativas aos crimes de lavagem de dinheiro a
autoridade policial e o Ministério Público requisitem, sem necessidade de
prévia autorização judicial, dados cadastrais do investigado mantidos pela
Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras,
pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito,
possibilitando, assim, uma maior celeridade nas investigações criminais.
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A dúvida que pode surgir em relação ao referido dispositivo é se a
prestação das citadas informações, sem autorização judicial prévia, ofende
ou não a Constituição Federal. No entanto, entendemos que a referida norma
não ofende a Carta Magna, pois o acesso a dados cadastrais

[...] não se confunde com a interceptação de comunicações telefônicas,
medida de investigação criminal regulada na Lei 9.296/1996, para a
qual o art. 5.º, XII, da Constituição exige  autorização judicial. Tampouco se confunde com a quebra de sigilo bancário, prevista na Lei
Complementar 105/2001. Não é devassa da vida privada do cidadão,
mas mera ferramenta de identificação e localização de suspeitos, a
partir de números telefônicos, de identificação civil ou números IP, e
vice-versa. O acesso a estes dados cadastrais, de simples qualificação
do suspeito, não fere a intimidade do cidadão (art. 5.º, X, CF), razão pela
qual não há necessidade de prévia decisão judicial para sua obtenção
(ARAS, 2012, p.06).

3 Conclusão
A Lei 12.683/2012 promoveu alterações importantes na Lei
9.613/1998, modernizando-a e tornando-a mais adequada ao combate dos
crimes de lavagem de dinheiro.
Agora, qualquer criminoso que praticar uma infração penal e, posteriormente, ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade dos bens, direitos e valores obtidos, poderá
ser punido pela Lei 9.613/1998.
Além disso, está permitida, agora, a autorização antecipada de bens
apreendidos ou sequestrados, o que, de fato, constituiu uma importante medida, permitindo que o magistrado concentre-se na condução e julgamento
do processo criminal e deixe de se preocupar com a guarda e preservação
dos bens constritos.
Por fim, a requisição diretamente pela autoridade policial ou pelo
Ministério Público de dados cadastrais mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas
empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de
internet e pelas administradoras de cartão de crédito possibilitará que as
investigações criminais tramitem com maior celeridade, sem que seja necessária prévia autorização judicial para obtenção de dados que não estão
submetidos a reserva de jurisdição.
186

I Jornada de Direito Penal

Referências
ARAS, Vladimir. A investigação criminal na nova lei de lavagem de dinheiro.
Boletim IBCCrim, a. 20, n. 236, ago. 2012. Disponível em: �http://www.ibccrim.org.br/site/boletim/pdfs/Boletim237.pdf.�Acesso em: 03 dez. 2012.
SAADI, Ricardo Andrade. O combate à lavagem de dinheiro. Boletim IBCCrim,
a. 20, n. 236, ago. 2012. Disponível em: �http://www.ibccrim.org.br/site/
boletim/pdfs/Boletim237.pdf�. Acesso em: 03 dez. 2012.

187

O âmbito de aplicação da Súmula Vinculante 24
Flávio Bittencourt de Souza1

Introdução
A tipificação dos crimes materiais contra a ordem tributária, previstos
nos incisos I a IV do art. 1º da Lei 8.137/1990, sofreu uma substancial
releitura a partir da edição da Súmula Vinculante 24.
Desde a sua aprovação, em dezembro de 2009, os limites da sua
aplicabilidade vêm sofrendo constantes mutações, sempre embaladas pelas
ideias de correspondência ou distinção entre a situação concreta e aquelas
apresentadas nos precedentes que deram ensejo à proposição sumular.
Tal fenômeno, ocorrente em todas as instâncias do Judiciário, gerou
um estado de incerteza contrário à própria essência da súmula vinculante.
Diante desse cenário, o objetivo do presente estudo é analisar os
fundamentos jurídicos do verbete em comento, cotejando-o com seus
precedentes e com as decisões que se seguiram a sua aprovação, de forma
a subsidiar o aplicador do direito na difícil tarefa de definir o seu adequado
âmbito de aplicação.

Considerações preliminares

Para a análise aqui proposta, é imperativo o preliminar entendimento
do escopo das súmulas vinculantes, de forma a evitar interpretações que, ao
contrário de se orientarem por esse norte teleológico, acabem por alcançar
resultado diverso.
A reforma do Judiciário, implementada pela Emenda Constitucional
45/2004, concretizou a ideia, há muito debatida no meio jurídico, de se criar
um instrumento que vinculasse os demais órgãos do Poder Judiciário e a
Administração Pública à jurisprudência constitucional da Suprema Corte,
1
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sedimentada a partir de reiteradas decisões e de um procedimento formal
qualificado.
A súmula vinculante, fruto dessa concretização, veio textualizada no
art. 103-A da Constituição Federal, com nítido caráter normativo e o objetivo
de garantir maior segurança jurídica e celeridade na prestação jurisdicional.
Veja-se, a propósito, o teor do § 1º do citado artigo, in verbis:
a súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de
normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre
órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos
sobre questão idêntica.

Tal propósito, contudo, não pode transmudar-se em um desarrazoado
utilitarismo. Com efeito, sendo a súmula vinculante, antes de tudo, um texto
normativo, este haverá de ser interpretado para que dele se extraia a norma.
É, portanto, incorreta a ideia de que a súmula não comporta interpretação,
sendo seu texto bastante em si.
Não se está com isso retirando a utilidade da nova ferramenta jurídica,
substituindo um texto normativo por outro, mas ao contrário, afirmando que
até mesmo o resultado interpretativo da norma primária está, em algum grau,
sujeito à interpretação, pois esta é, a rigor, no escólio de Eros Grau (2009), o
meio pelo qual o texto se transforma em norma e adquire efetividade.

Interpretando a Súmula Vinculante 24

Não se pretende aqui realizar uma interpretação exauriente do
verbete, mesmo porque a exegese só se completa diante do caso concreto.
Não obstante, mesmo no plano abstrato ora proposto, é possível tecer
algumas balizas legais de aplicação genérica.

Delimitação textual

A primeira linha diretiva que se apresenta na interpretação do
verbete parte do seu texto. Esse, por sua vez, tem suas raízes fincadas nos
precedentes da tese jurídica desenvolvida.
O leading case se deu no bojo do HC 81.611/DF, da relatoria do
ministro Sepúlvida Pertence e julgado em dezembro de 2003.
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Nele se discutiu a justa causa na propositura de uma ação penal
escorada na suposta afronta ao art. 1º da Lei  8.137/1990, quando ainda
pendente de conclusão a impugnação fiscal aviada na esfera administrativa.
Aqui, cumpre detalhar que o caso envolvia a ausência de declaração
e recolhimento de qualquer tributo por parte de um empresário que, entre
os anos de 1991 e 1993, teria construído e comercializado vinte blocos de
edifícios em um total de trezentos e sessenta apartamentos. Em 2003, data
do julgamento do HC 81.611, ainda pendia de solução o recurso dirigido à
Câmara Superior de Recursos Fiscais, cujas decisões ainda eram passíveis
de recurso ao Ministro da Fazenda.
O relato, para além de ilustrar o caso concreto que ensejou o
entendimento jurisprudencial sumulado, objetiva delimitá-lo.
A Constituição Federal, em seu art. 103-A, apenas outorgou efeito erga
omnes e eficácia vinculante à sumula aprovada pela maioria qualificada do
Supremo Tribunal Federal a partir das suas reiteradas decisões.
Tanto os precedentes quanto o próprio texto da Súmula Vinculante
24 são claros em indicarem o tipo penal ao qual se referem: art. 1º, I a IV,
da Lei 8.137/1990.
Aos demais delitos de natureza tributária ou a eles assemelhados
não se aplica o verbete por uma razão clara. A sistemática das súmulas
vinculantes é excepcional no nosso ordenamento, cuja regra é a submissão
das teses e controvérsias jurídicas ao amplo debate das variadas instâncias
do Poder Judiciário.
É certo que o fundamento de dado verbete vinculante, tal qual o
fundamento de qualquer outra decisão judicial, pode ser aplicado a caso
diverso. Contudo, tal aplicação há de ser feita dentro de um procedimento
ordinário e sem os efeitos vinculantes extraordinariamente outorgados pelo
legislador constituinte àquele novel instrumental.
A aplicação da tese há de ser concretamente justificada.
De fato, aplicá-la de forma automática, sem uma específica
fundamentação, mesmo que sem efeitos vinculantes, mas meramente
persuasivos, e a partir da simples coincidência ou semelhança dos bens
jurídicos protegidos, mas à míngua de uma arguta análise dos pontos
distintivos — invariavelmente existentes — como se diante de um dogma
estivesse o intérprete, é inibir a desejável maturação do pensamento jurídico
em prol de uma celeridade vazia, uma vez que divorciada da justiça.
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Fundamentação dos precedentes jurisprudenciais
Mesmo diante das severas críticas à sumulação vinculante de matéria
penal, foi aprovada a SV 24 ao fundamento de constituir-se em uma garantia
necessária ao cidadão.
Feita essa consideração preliminar, que de certa maneira também
auxilia a análise proposta, passo à síntese da fundamentação do leading case.
Esse precedente, embora não tenha cuidado de fixar a tese acerca do
lançamento definitivo do tributo como um fenômeno afeto à própria tipicidade
da conduta delituosa ou como uma condição objetiva de punibilidade,
definiu que antes dele não haveria certeza objetiva, tampouco exigibilidade
da obrigação tributária. Com efeito, a definição de que o lançamento teria
relação com o tipo só veio a ser feita quando da aprovação da súmula, mas em
ambas as ocasiões prevaleceu o entendimento de que, se antes do lançamento
definitivo — leia-se o esgotamento da esfera administrativa —, não poderia o
Estado exigir a obrigação na esfera cível, com mais razão não poderia fazê-lo
na esfera penal.
Essa preocupação com a possibilidade de modificação ou extinção
do crédito tributário na esfera administrativa, quando já iniciada a
persecução criminal, é de fato pertinente, pois causaria espécie a ideia da
responsabilização penal por crimes de sonegação quando inexistente a
redução ou a supressão do tributo.
Entretanto, tal risco continua existindo mesmo após a constituição
definitiva do crédito tributário, uma vez que a decisão final do fisco ainda se
sujeita à impugnação judicial. Não só a certeza como também a exigibilidade
do crédito sofrem efeitos na via judicial. Ocorre que a propositura da ação
anulatória do débito fiscal não impede ou suspende a persecução penal, muito
embora o índice de reforma do lançamento tributário na esfera judicial seja
superior àquele apresentado na administrativa. A incoerência, em termos,
abala esse primeiro fundamento, ao passo que reforça a tese originária da
independência de instâncias.
Já o segundo fundamento, que se apresenta mais robusto, parte
da premissa de que se apenas o lançamento definitivo torna líquido e
exigível o crédito, só então autorizando o devedor a liberar-se da dívida
pelo pagamento (XAVIER, 1997, p. 576), erigido pela legislação como forma
de extinção da punibilidade, restaria ao contribuinte, mesmo dispondo de
meios administrativos para a impugnação do débito, dobrar-se à exigência
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fiscal do lançamento objeto da impugnação, a ela renunciando para evitar
a persecução penal. Isso representaria, nas palavras do ministro Sepúlvida
Pertence, relator do HC em referência,

[...] abuso do poder de instaurar o processo penal para constranger o
cidadão a render-se incondicionalmente aos termos da exigência do
fisco, com renúncia não só da faculdade — que a lei complementar lhe
assegura — de impugnar o lançamento mediante procedimento administrativo nela previsto, mas também, e principalmente, de eminentes
garantias constitucionais, sintetizadas na do devido processo legal2.

O contraponto feito ao primeiro fundamento aqui não encontra
guarida, já que o pagamento não importa a renúncia ao direito de impugnar o
débito na esfera judicial, ao contrário do que se dá no âmbito administrativo.
Em diversos trechos do julgado, assim como na deliberação da
proposta de súmula vinculante — PSV 29, manifestou-se que tais conclusões
seriam decorrência lógica da política tributária erigida nas duas últimas
décadas quando posta à frente do princípio penal da intervenção mínima.
Com efeito, se a recuperação do crédito tributário foi sobrevalorizada
pelo Estado a ponto de ser elevada à causa de extinção da punibilidade
nos crimes dessa natureza, não haveria como sustentar a necessidade ou
possibilidade de movimentação do aparato penal quando ainda suspensa
— em verdade, sequer surgiu — a própria exigibilidade desse crédito.
No ponto, vale ressaltar que a gravidade da falta tributária e seu grau
de reprovação não foram considerados pela regra extintiva da punibilidade,
razão pela qual também não poderiam ser considerados para legitimar a
precoce persecução penal. Se há controvérsia acerca da correção dessa escala
valorativa, ela se dá no âmbito da já referida política estatal, e não na tese
jurídica ora analisada.
Portanto, quer se trate de uma sonegação de grandes proporções,
como vimos de ver no caso líder em comento, quer se trate de uma falta
tributária de reduzida reprovabilidade — como se deu no caso Augusto
2

HABEAS CORPUS. CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. (LEI 8.137/1990,
ART. 1º): LANÇAMENTO DO TRIBUTO PENDENTE DE DECISÃO DEFINITIVA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO: FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL, SUSPENSO, PORÉM, O CURSO
DA PRESCRIÇÃO ENQUANTO OBSTADA A SUA PROPOSITURA PELA FALTA DO LANÇAMENTO
DEFINITIVO (HC 81.611/DF, rel. min. Sepúlveda Pertence, 2003, p. 35). Disponível em: <http://
redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=78807>. Acesso em: 04 dez. 2012.

193

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

Boal (HC 77.002), também integrante do rol dos precedentes da SV 24 — o
resultado seria o mesmo.  

Independência das instâncias administrativa e penal

A linha de argumentação ora aventada mostra-se presente na maior
parte dos debates sobre o tema proposto, tendo sido apresentada tanto no
HC  81.611 como na PSV 29.
Em ambos os casos, ficou assentado o entendimento de que não
há dependência entre as instâncias penal e administrativa, o que só se
configuraria caso o titular da ação penal estivesse vinculado à prévia
representação fiscal para fins penais, disposta no art. 83 da Lei 9.430/1996,
para exercer a sua pretensão.
Com todas as venias, há na assertiva um equívoco conceitual. Para a
conclusão por ela proposta, bastaria lembrar que a ação pública para o crime
em testilha é incondicionada, e nada mais.
O que se busca com a tese, efetivamente, é defender a possibilidade de
decisões divergentes sobre a existência do crédito nas esferas administrativa
e penal, de forma a autorizar o início da persecução mesmo quando ainda
possível a desconstituição do lançamento, seja na via extrajudicial ou não.
A questão, na verdade, após a vinculação do lançamento à tipologia
do delito, colocou-se mais no plano penal que no plano processual penal, vale
dizer, sendo o lançamento definitivo do tributo, ato declaratório da obrigação
e constitutivo do crédito, um pressuposto do tipo “reduzir ou suprimir
tributo” antes dele não haveria o próprio crime, o que, induvidosamente,
obstaria a ação penal.
Noutro giro, uma vez consumado o delito com o lançamento definitivo
do crédito — e é exatamente essa a linha de pensamento textualmente
desenvolvida no leading case —, não estaria o titular da ação penal submetido
à prévia representação da autoridade fazendária para o oferecimento da
denúncia, pois incondicionada a ação.
Nesse sentido, não caberia ao Ministério Público ou à autoridade
policial, por conta do próprio princípio da separação de poderes, substituirse à autoridade fazendária no exercício da sua competência privativa para
a realização do lançamento (art. 142 do CTN).
Se — após o lançamento definitivo do crédito e início ou término da
ação penal, sem suscitação da questão prejudicial heterogênea (art. 93 do
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CPP) —  tal ato viesse a ser anulado no juízo cível, evidentemente, abrir-seia a possibilidade de arguição da perda superveniente da justa causa para a
persecução3 ou de revisão criminal.
O lançamento definitivo do tributo como elementar do tipo, condição
objetiva de punibilidade ou condição de procedibilidade — efeitos na
contagem do prazo prescricional
Conquanto o texto da Súmula Vinculante  24 tenha sido claro em
definir que, sem o lançamento definitivo do crédito, não se tipificam os
crimes materiais contra a ordem tributária, previstos no art. 1º, I a IV, da
Lei 8.137/1990, é oportuna uma breve incursão nesse ponto dos debates
para o bom entendimento dos efeitos dessa opção na delimitação do âmbito
de aplicação do verbete, bem como na contagem do prazo prescricional.
Em breve síntese, é possível afirmar que, entre as hipóteses
doutrinárias de enquadramento do lançamento definitivo do crédito para fins
penais, apenas as duas primeiras elencadas no título mereceram destaque.
Com efeito, a ideia de condição de procedibilidade, além de distorcer a
própria essência do instituto, ligado a um ato de vontade livre de terceiro — a
exemplo da representação ou da requisição do Ministro da Justiça —, enquanto
o lançamento constitui-se em ato vinculado, também gerava críticas em
relação às já discutidas independência de instâncias e separação de poderes.
A tese da condição objetiva4 de punibilidade fundava-se na premissa
de que, sendo o ato de lançamento estranho ao agente, não poderia constituir
um pressuposto do tipo. O caso se assemelharia à sentença de falência em
relação aos crimes falimentares. Nessa linha, embora preenchido o tipo a
3

4

HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL JULGADA PROCEDENTE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSUBSISTENTE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Havendo lançamento definitivo do tributo, a propositura de ação anulatória de débito fiscal
não impede o prosseguimento do processo-crime referente aos delitos contra a ordem tributária,
independentes que são as instâncias administrativa e penal. 2. Julgado procedente o pedido para
anular o auto de infração que serviu de base à deflagração da ação penal, decisão que transitou em
julgado, não há que falar em crédito tributário definitivamente constituído, impondo-se, de rigor, o
trancamento da ação penal. 3. Habeas corpus concedido. (HC 78428/RS, rel. min. Paulo Gallotti,
2009. DJe 23/03/2009.)
“A pretensão punitiva pode estar sujeita a condições. Não basta assim a prática de um fato típico,
antijurídico e culpável para que surja a punibilidade. Em certos casos, imprescindível se faz, para
nascer o direito concreto de punir, que se realize determinada condição: é o que se denomina de
condição objetiva de punibilidade.” (MARQUES, 2002, v. 3 , p. 369.)
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partir da ocorrência do fato gerador sem o recolhimento integral do tributo
na data aprazada em lei, não se poderia iniciar a persecução penal enquanto
pendente o lançamento definitivo5, único ato capaz de atribuir certeza e
exigibilidade ao crédito. Nesse interregno, o curso da prescrição ficaria
suspenso. Veja-se a lição de Giuseppi Bettiol:
[...] a conseqüência jurídica necessária do crime: uma vez perpetrado,
ela deve através de um processo ser aplicada. Há, porém, casos determinados nos quais o legislador, embora considerando estruturalmente
perfeito um crime, faz depender a punibilidade do fato delituoso da
verificação de um ulterior evento, que Código e doutrina chamam de
condições de punibilidade.
[…]

Antes de tal momento, não subsiste um interesse (externo à estrutura
do crime) para a punição do delito. Isto significa como bem advertiu
Alimena – que em casos excepcionais o princípio ubi crimen ibi poena
sofre uma exceção no sentido de que ubi crimen et conditio ibi poena,
donde se conclui que o princípio nulla poena sine crimine, nos casos
em que se preveja uma condição, é modificado no seguinte sentido:
nulla poena sine crimine et conditione. O crime é portanto perfeito em
todos os seus elementos constitutivos (ainda que segundo o art.158
o momento consumativo do crime sub conditione coincide, para os
fins de prescrição, com o momento no qual a condição se verifica) e
a condição diz respeito apenas à aplicação concreta da pena. (Bettiol,
1966, p. 240.)

De fato, analisando o conceito de tributo erigido no art. 3º do CTN6,
é possível concluir pela sua completa desvinculação ao ato de lançamento.
A prestação é elemento objetivo da obrigação, que, conforme doutrina
5

6

“A punibilidade, a nosso juízo, não é requisito da infração penal, devendo ser entendida como a
possibilidade jurídica de aplicação de sanção penal ao seu sujeito ativo. Crimes há que, enquanto
não preenchidas determinadas condições, não são punidos. Veja-se, como exemplo, o disposto no
§ 2º, do art. 7º, do Cód. Penal, letras ‘b’ e ‘c’. As condições de punibilidade se diferem das chamadas
condições de procedibilidade. As primeiras por serem pressupostos do poder-dever de punir do
Estado, referem-se ao mérito da pretensão do autor, enquanto as últimas condicionam o regular
exercício da ação penal. (JARDIM, 1995, p. 242.)
Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada.
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majoritária, surge no âmbito tributário com a realização do fato gerador. O
lançamento, por sua vez, dá certeza e exigibilidade à prestação, já existente
ao tempo da promoção do primeiro.
Portanto, é possível falar em tributo e, por conseguinte, na sua
supressão ou redução, mesmo antes do lançamento definitivo, uma vez que
para o seu surgimento basta a realização do fato descrito na hipótese de
incidência. De igual maneira, a sua quantificação e o prazo de recolhimento
encontram-se descritos na norma geral e abstrata, prescindindo do
aperfeiçoamento do ato administrativo de lançamento para o seu
conhecimento e sujeição.
Aliás, sendo o lançamento definitivo um ato posterior ao surgimento
da obrigação, estando, pois, afeto ao crédito e à sua exigibilidade — que se
dá com o ato da sua inscrição em dívida ativa — enquadrá-lo como uma
condição de punibilidade melhor atenderia aos propósitos da súmula, já
elencados em tópico anterior.
Desvinculá-lo do tipo penal, por fim, possibilitaria o uso mais
adequado da teoria dos precedentes, como veremos adiante.
Entretanto, não prevaleceu tal entendimento.
Pela tese vencedora e segundo o voto do ministro Carlos Velloso,
o crime em testilha “só se consuma no momento em que a autoridade
administrativa, incumbida do lançamento, diz, em definitivo, que houve
supressão ou redução de tributo”. Nessa ótica, não tendo corrido o delito,
sequer teria início o prazo prescricional.
Alguns questionamentos se impõem em face dessa conclusão.
Nos casos de lançamento por homologação, em que ordinariamente
apenas o transcurso do prazo quinquenal o perfectibiliza, estaria a
consumação do crime condicionada a essa inação fiscal? Pela linha de
entendimento adotada pela SV 24, a resposta, embora estranha, só pode
ser afirmativa.
Nos casos em que, embora o fato gerador tenha ocorrido, o
contribuinte furta-se não só ao pagamento como também ao próprio
dever de declarar, ultrapassado o prazo decadencial de cinco anos para o
lançamento de ofício, estaria o Estado impedido de iniciar a persecução
penal? Nos termos do verbete, temos que sim. Por tal consequência, quando
a autoridade fazendária deixasse transcorrer o prazo quinquenal, mesmo
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havendo supressão de tributos, o delito, que tem prazo prescricional entre
oito e doze anos, não seria punível.
Por fim, nos casos em que a ausência de lançamento decorreu da
participação dolosa do agente fazendário, também envolvido no crime,
estaria o Estado autorizado a punir apenas essa falta? Novamente, pelo teor
da súmula, pode-se concluir que pela falta tributária todos estarão fora do
alcance estatal.

Os efeitos temporais da Súmula Vinculante 24

É certo que os efeitos vinculantes erigidos pela SV 24 só se projetam
para o futuro, não alcançando as decisões anteriores à sua publicação7.
Nesse sentido, não cabe a reclamação constitucional em face da
decisão que, antes de 14 de dezembro de 2009, tenha autorizado de alguma
forma o início ou a continuidade da persecução penal dos crimes previstos
no art. 1º, I a IV, da Lei 8.137/1990, quando ainda pendente o lançamento
definitivo do crédito tributário.
Superada a questão da aplicação dos efeitos vinculantes, resta a
análise da aplicabilidade do entendimento jurisprudencial nela consagrado,
mesmo que desvestido dessa característica impositiva.
No ponto, cabe ressaltar que a jurisprudência majoritária entendia
pela dispensa do lançamento definitivo de crédito tributário para o início da
persecução penal. Nesse sentido, veja-se: HC 200000899151, Vicente Leal,
STJ – DJ 04/06/2001 e HC 75.723, Carlos Velloso, STF – DJ 06/02/1998.
Somente em novembro de 2001, no voto-vista proferido pelo ministro
Sepúlvida Pertence no HC 77.002, ao final extinto por perda do objeto, é que
a tese de fundo da SV 24 foi suscitada na Suprema Corte. A maioria dos seus
membros, contudo, só veio a aderir à tese em 2003, quando do julgamento
do HC  81.611. Nas demais esferas do Judiciário, contudo, a questão ainda
não era pacífica. Bem por isso foi editada a súmula em 2009.
Essa virada jurisprudencial, evidentemente, não pode ser aplicada de
forma retroativa para retirar a validade daquelas ações penais iniciadas antes
7

EMENTA: O CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 103-A, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA, PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE SÚMULA VINCULANTE ANTERIOR À DECISÃO
IMPUGNADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl
7989/SP AgR, rel. min. Cármen Lúcia, 2012. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=TP&docID=2583787>. Acesso em: 04 dez. 2012.)
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do lançamento definitivo do crédito, mormente quando esse ato tiver sido
levado a efeito no curso da demanda8. É que em tal fase processual já não mais
se faz possível sustentar o risco aos bens e interesses jurídicos aventados na
fundamentação de HC 81.611. Somando a isso o norte jurisprudencial até
então prevalecente, a anulação dos atos processuais revelar-se-ia uma medida
desproporcional, uma vez que inútil sob a ótica dos direitos fundamentais.
A propósito deste subtema, vem a calhar a menção ao debatido HC
108.037, julgado pelo STF em novembro de 2011 e assim ementado:

CRIME TRIBUTÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PERSECUÇÃO
CRIMINAL – NECESSIDADE. Caso a caso, é preciso perquirir a necessidade de esgotamento do processo administrativo-fiscal para iniciar-se
a persecução criminal. Vale notar que, no tocante aos crimes tributários, a ordem jurídica constitucional não prevê a fase administrativa
para ter-se a judicialização. CRIME TRIBUTÁRIO – JUSTA CAUSA. Surge
a configurar a existência de justa causa situação concreta em que o Ministério Público haja atuado a partir de provocação da Receita Federal
tendo em conta auto de infração relativa à sonegação de informações
tributárias a desaguarem em débito do contribuinte. (HC 108037, rel.
min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/11/2011, Processo Eletrônico DJe-022, Divulg 31/01/2012, Public 01/02/2012
RDDT n. 200, 2012, p. 146-149.)

Antes de mais nada, convém esclarecer que o caso fático discutido
nesses autos possuía a seguinte cronologia: fatos geradores ocorridos
em 1998, 1999 e 2000. Denúncia recebida em 16/05/2003 e lançamento
definitivo, com inscrição do crédito em dívida ativa em 21/02/2004. Sentença
proferida em 04/08/2005, com trânsito em julgado em 02/12/2009. Início do
cumprimento da pena em 25/07/2010 e impetração do HC em 15/04/2011.
Entendeu a Suprema Corte que, tendo a denúncia sido oferecida
quando ainda prevalecia o entendimento jurisprudencial superado pelo
HC 81.611, julgado em 10/12/2003, e considerando o lançamento definitivo
8

“Deveras, ao lume de princípios jurídicos fundamentais seria teratológico, em tais casos, que
situações constituídas à sombra de entendimento firmado do Supremo Tribunal Federal e
logicamente confirmadas por numerosas decisões dos Tribunais em geral pudessem ser, ao
depois, afetadas pelo fato deste, anos mais tarde, sem a ocorrência de fato novo, vir a modificar
sua intelecção sobre a tese jurídica que dantes merecera seu agasalho. Não apenas o princípio da
segurança jurídica, como visto, mas também o princípio da lealdade e da boa-fé e da confiança
legítima se oporiam e do modo mais cabal possível a que uma mudança de orientação do Poder
Judiciário na matéria viesse a ter tão gravosos efeitos.” (MELLO, 2007, p. 334.)
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do tributo antes da prolação da sentença, já transitada em julgado, não
haveria falar em inobservância da norma em seu aspecto genérico e abstrato,
tampouco em incerteza ou inexigibilidade do crédito tributário. Nesse
sentido, a tese da impetração se relevaria a última tentativa de desconstituir
o sólido pronunciamento condenatório a partir da potencialização formal
da SV  24. Veja-se este elucidativo trecho do voto relatado:
Descabe potencializar a construção jurisprudencial a ponto de chegar-se, uma vez prolatada sentença condenatória, confirmada em âmbito
recursal, transitada em julgado, ao alijamento respectivo, assentando
a falta de justa causa.

Não foi outro o contexto ou a fundamentação do Supremo Tribunal
Federal, de forma a afastar as reiteradas alegações de indevida flexibilização
do verbete. Tratou-se, como vimos de ver, apenas de uma correta fixação dos
efeitos temporais da SV 24, bem como da própria virada jurisprudencial que
a antecedeu e motivou. Em sentido contrário: RHC 16.791/STJ, HC 26.690/
STJ e RHC 13.659/STJ.

Ampliação e redução do âmbito de aplicação da Súmula Vinculante 24

Já feita a delimitação textual da súmula, com foco nos seus efeitos
vinculantes, resta analisar as restrições e extensões da interpretação dada
à tese jurídica que a compõe.
Tais movimentos, impulsionados pela força da casuística, embora
próprios à teoria dos precedentes, por vezes causam espécie a uma
comunidade jurídica com raízes na Civil Law9, que no mais das vezes apenas
visualiza os resultados interpretativos de forma acrítica, questionando a
segurança jurídica que motivaria o uso dos verbetes vinculantes.
Os movimentos ampliativos são normalmente tendentes à inclusão de
outros tipos penais que não aqueles elencados no texto da súmula. É o que
ocorre em relação aos delitos de descaminho (art. 334 do CP)10, apropriação
9

“[...] a segurança e a previsibilidade são valores almejados por ambos os sistemas. Mas, supôs-se no
Civil Law que tais valores seriam realizados por meio da lei e de sua estrita aplicação pelos juízes,
enquanto que, no common law, por nunca ter existido dúvida de que os juízes interpretam a lei e,
por isso, podem proferir decisões diferentes, enxergou-se na força vinculante dos precedentes o
instrumento capaz de garantir a segurança e a previsibilidade de que a sociedade precisa para
desenvolver-se.” (MARINONI, 2007, p. 36.)

10

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE DESCAMINHO (ARTIGO 334,
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indébita previdenciária (art. 168-A do CP)11 e de sonegação previdenciária

11

DO CP), DE SONEGAÇÃO FISCAL (ARTIGO 1º, INCISOS I E II C/C ARTIGO 12, INCISO I, AMBOS DA
LEI 8.137/1990), DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ARTIGO 299, DO CP) E DE LAVAGEM DE DINHEIRO
(ARTIGO 1º, INCISOS V e VII, DA LEI 9.613/�������������������������������������������
19�����������������������������������������
98). CRIME DE DESCAMINHO. NATUREZA TRIBUTÁRIA DO DELITO. INEXISTÊNCIA DA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
FISCAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DO MESMO FATO NA AVALIAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E NO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. LAVAGEM DE DINHEIRO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATOS CAPAZES DE TRANSFORMAR PATRIMÔNIO ILÍCITO EM ATIVOS LÍCITOS. ABSOLVIÇÃO. I - Assim
como nos crimes contra a ordem tributária previstos na Lei 8.137/1990, no delito de descaminho,
a salvaguarda dos interesses do erário é o bem jurídico fundamentalmente tutelado. II - A conduta descrita na segunda parte do artigo 334, do Código Penal - ilusão de pagamento de direito
ou imposto - é muito similar à conduta prevista no artigo 1º, da Lei 8.137/1990 - supressão ou
redução de tributo, sendo necessária para a configuração de todos esses delitos a falta de pagamento integral ou parcial do tributo, razão pela qual não há qualquer óbice quanto à aplicação ao
delito de descaminho do teor da Súmula Vinculante 24, do Supremo Tribunal Federal, segundo
a qual não se tipifica crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo
do crédito tributário. III - Ante a ausência de condição necessária a validar a justa causa para o
oferecimento da ação penal, consistente na constituição definitiva do crédito tributário, deve
ser decretada a anulação da sentença em relação ao delito de descaminho (artigo 334, do Código
Penal) e aos delitos contra a ordem tributária (artigo 1º, incisos I e II, c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/1990), com a extinção do processo sem resolução do mérito, em relação a estes
delitos, sem prejuízo do oferecimento de nova denúncia após o encerramento do procedimento
administrativo fiscal. [...] (ACR 200550010041545, des. fed. Antonio Henrique C. da Silva, TRF2 PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data:05/12/2011 - Página:15/16.)
HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (ARTIGOS 337-A E 168-A DO CÓDIGO PENAL). INSTAURAÇÃO DE
INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DAS EXAÇÕES NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCESSÃO DA ORDEM.  1. Segundo entendimento adotado por esta
Corte Superior de Justiça, os crimes de sonegação de contribuição previdenciária e apropriação
indébita previdenciária, por se tratarem de delitos de caráter material, somente se configuram
após a constituição definitiva, no âmbito administrativo, das exações que são objeto das condutas (Precedentes). 2. Conforme se infere dos documentos acostados à impetração, bem como em
consulta ao sítio do Ministério da Fazenda, os processos administrativos em que se questionam
as notificações fiscais de lançamentos de débito que deram origem ao presente inquérito policial
ainda estão em andamento, não havendo, por conseguinte, o lançamento definitivo dos débitos
fiscais, pelo que inexiste justa causa para a persecução penal. 3. Ordem concedida para trancar
o inquérito policial instaurado contra o paciente.  (HC 137.761/SP, rel. min. Jorge Mussi, QUINTA
TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 14/02/2011.)
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(art. 337-A do CP)12.
Quanto aos dois primeiros, é decididamente inadequada a extensão
das razões de decidir do verbete ante a patente diversidade fático-jurídica
que se apresenta, bastando apontar a ausência de lançamento tributário no
delito de descaminho (BALTAZAR JUNIOR, 2010, p. 211) e a dispensa de
resultado na apropriação indébita (NUCCI, 2008, p. 762) para confirmar a
assertiva.
Não obstante, tais movimentos ampliativos, dada a própria
impossibilidade de extensão da Súmula — e não do seu fundamento — às
hipóteses não previstas em seu texto, mostram-se menos complexos que
os movimentos reducionistas, recorrentemente ligados à sutileza fática da
casuística, em que, embora aparentemente haja a subsunção do fato à norma,
impondo o uso do verbete, uma questão não tratada nos precedentes e agora
presente no caso concreto impede a sua adoção.
Passando à restrita análise desses últimos, colaciono, para ulterior
argumentação, recentes julgados que fomentaram acaloradas discussões
acerca do tema em debate.

12

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
QUADRILHA, APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA FALSIDADE
IDEOLÓGICA. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. INVESTIGAÇÃO
NA OPERAÇÃO DENOMINADA “GRANDES LAGOS”. PRETENSÃO DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NO TOCANTE AOS CRIMES CON-

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO DEFINITIVO DESCONSTITUÍDO POR AÇÃO DECLARATÓRIA. PENDÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE SE DISCUTE A EXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. De acordo
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento alinhavado na Súmula
Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal aplica-se ao crime descrito no art. 337-A do Código Penal, cuja caracterização, em razão de sua natureza material, depende da constituição
definitiva do valor sonegado. Precedentes. 2. No caso, depreende-se dos documentos juntados
aos autos que ainda não houve análise dos recursos apresentados contra a Decisão-Notificação
n. 45.20.30.25.00/0191/2077, que julgara procedente a NFDL 37.060.439-3. 3. Caso a conclusão
aqui alcançada se desse no bojo do recurso próprio, qual seja, o recurso especial, a consequência
não seria outra que não a absolvição dos recorrentes. Contudo, como tal juízo tem sido reiteradamente vedado por esta Corte na via estreita do habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas
corpus, por demandar, necessariamente, revolvimento do conjunto fático-probatório, a melhor
solução é a concessão da ordem a fim de trancar a ação penal. Precedentes. 4. Recurso ordinário
a que se dá provimento a fim de trancar a Ação Penal 2008.72.05.000291-5. (RHC 24.876/SC, rel.
min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/02/2012, DJe 19/03/2012.)
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TRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA E FALTA
DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA.

1. A teor do entendimento pacífico desta Corte, o trancamento de ação
penal pela via de habeas corpus é medida de exceção, só admissível
quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado,
a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias
essas não evidenciadas, estremes de dúvidas, na hipótese em tela.
2. A denúncia demonstra, essencialmente, a participação do ora
Paciente em grande e complexo esquema entre várias organizações
criminosas, relativamente independentes, mas com diversos pontos
de contatos entre si. A finalidade precípua seria a prática de sonegação
fiscal, por intermédio de empresas constituídas em nome de interpostas
pessoas (“laranjas”), envolvendo diversos frigoríficos, principalmente
os sediados nos municípios de Jales e Fernandópolis, no Estado de
São Paulo.  
3. É verdade que este Superior Tribunal de Justiça tem adotado o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado no julgamento
plenário do HC 81.611/DF, rel. min. SEPÚLVEDA PERTENCE, para
considerar que não há justa causa para a persecução penal do crime
de sonegação fiscal, quando o suposto crédito tributário ainda pende
de lançamento definitivo, sendo este condição objetiva de punibilidade.
4. Não obstante, considerando as peculiaridades concretas do caso,
verifica-se que a hipótese sob exame em nada se aproxima daquelas
outras que inspiraram os referidos precedentes. Desconstituir o
tipo penal quando há discussão administrativa acerca da própria
existência do débito fiscal ou do quantum devido difere da configuração
de crime contra ordem tributária em que é imputada ao agente a
utilização de esquema fraudulento, com falsificação de documentos,
utilização de empresas “fantasmas” e de “laranjas” em operações
suspeitas, supostamente com o intento de lesar o Fisco. Nesses casos,
evidentemente, não haverá processo administrativo-tributário, pelo
singelo motivo de que foram utilizadas fraudes para suprimir ou
reduzir o recolhimento de tributos, ficando a autoridade administrativa
completamente alheia à ação delituosa e sem saber sequer que houve
valores sonegados.
5. Apurar a existência desses crimes contra a ordem tributária,
cometidos mediante fraudes, é tarefa que incumbe ao Juízo Criminal;
saber o montante exato de tributos que deixaram de ser pagos em
decorrência de tais subterfúgios para viabilizar futura cobrança é tarefa
precípua da autoridade administrativo-fiscal. Dizer que os delitos
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tributários, perpetrados nessas circunstâncias, não estão constituídos
e que dependem de a Administração buscar saber como, onde, quando
e quanto foi usurpado dos cofres públicos para, só então, estar o Poder
Judiciário autorizado a instaurar a persecução penal equivale, na
prática, a erigir obstáculos para desbaratar esquemas engendrados
com alta complexidade e requintes de malícia, permitindo a seus
agentes, inclusive, agirem livremente no sentido de esvaziar todo tipo
de elemento indiciário que possa comprometê-los, mormente porque
a autoridade administrativa não possui os mesmos instrumentos
coercitivos de que dispõe o Juiz Criminal.
6. A ação penal em curso busca elucidar não apenas crimes contra a
ordem tributária, mas também os crimes de formação de quadrilha,
apropriação indébita previdenciária e falsidade ideológica. Dessa
forma, tendo em conta a evidente independência dos referidos delitos,
descabe falar em trancamento da ação penal quanto a esse suposto
delito, incumbindo, pois, ao Juízo Criminal, na instrução processual
contraditória, investigar a existência do ilícito penal. Precedentes desta
Corte e do STF.
7. Recurso desprovido.
(RHC 24049/SP, rel. ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado
em 16/12/2010, DJe 07/02/2011.)
AÇÃO PENAL – DENÚNCIA – PARÂMETROS – LANÇAMENTO DEFINITIVO DE TRIBUTO – INEXIGIBILIDADE. Versando a denúncia, folha 100
a 129, esquema a envolver empresas visando à prática de sonegação
fiscal, descabe exigir, para ter-se a sequência da persecução criminal,
o término do processo administrativo-fiscal.
(HC 96324, rel. min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
14/06/2011, DJe-157, divulg 16/08/2011, public 17/08/2011, ement
vol-02567-01 PP-00060.)
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ORDEM DENEGADA. 1. A questão posta no presente writ diz respeito
à possibilidade de instauração de inquérito policial para apuração de
crime contra a ordem tributária, antes do encerramento do procedimento administrativo-fiscal. 2. O tema relacionado à necessidade
do prévio encerramento do procedimento administrativo-fiscal para
configuração dos crimes contra a ordem tributária, previstos no art.

I Jornada de Direito Penal

1°, da Lei 8.137/1990, já foi objeto de aceso debate perante esta Corte, sendo o precedente mais conhecido o HC 81.611 (min. Sepúlveda
Pertence, Pleno, julg. 10/12/2003). 3. A orientação que prevaleceu foi
exatamente a de considerar a necessidade do exaurimento do processo
administrativo-fiscal para a caracterização do crime contra a ordem
tributária (Lei 8.137/1990, art. 1°). No mesmo sentido do precedente
referido: HC 85.051/MG, rel. min. Carlos Velloso, DJ 01/07/2005, HC
90.957/RJ, rel. min. Celso de Mello, DJ 19/10/2007 e HC 84.423/RJ,
rel. min. Carlos Britto, DJ 24/09/2004. 4. Entretanto, o caso concreto
apresenta uma particularidade que afasta a aplicação dos precedentes
mencionados. 5. Diante da recusa da empresa em fornecer documentos
indispensáveis à fiscalização da Fazenda estadual, tornou-se necessária
a instauração de inquérito policial para formalizar e instrumentalizar
o pedido de quebra do sigilo bancário, diligência imprescindível para
a conclusão da fiscalização e, conseqüentemente, para a apuração de
eventual débito tributário. 6. Deste modo, entendo possível a instauração de inquérito policial para apuração de crime contra a ordem
tributária, antes do encerramento do processo administrativo-fiscal,
quando for imprescindível para viabilizar a fiscalização. 7. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.
(HC 95443, relator(a):  min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado
em 02/02/2010, DJe-030. divulg 18/02/2010, public 19/02/2010;
ement vol-02390-02 PP-00238 RTJ VOL-00213- PP-00537 LEXSTF v.
32, n. 374, 2010, p. 313-334.)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAÇÃO DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA,
DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. QUEBRA
DE SIGILO BANCÁRIO AUTORIZADA JUDICIALMENTE. INVESTIGAÇÃO
QUE OBJETIVA ELUCIDAR A PRÁTICA DE OUTROS DELITOS GRAVES.
PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO
RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte, bem como o colendo STF, tem determinado o trancamento
de Inquérito Policial que apura crimes contra a ordem tributária antes
do lançamento definitivo do crédito tributário, o que conduziria
à decretação de ilegalidade da ordem de quebra de sigilo bancário
deferida no bojo da investigação 2. Todavia, na hipótese, a quebra
de sigilo bancário não visa a descortinar somente eventual prática
do crime de sonegação fiscal, mas, e principalmente, o de falsidade
ideológica e de formação de quadrilha. Nesses casos, não se afirma
qualquer ilegalidade (RHC 19.083/SP, relator o min. ARNALDO
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ESTEVES LIMA, DJ de 04/12/2006 e HC 48.822/SC, rel. min. PAULO
GALLOTTI, DJe 23/06/2008).
3. Parecer do MPF pelo desprovimento do recurso.
4. Recurso desprovido.
(RMS 26091/SP, rel. ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta
Turma, julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010.)

Como se percebe, a impossibilidade de se promover o lançamento
em razão da fraude empregada na conduta delitiva mostrou-se presente em
todos os casos acima apontados.
Ocorre que a simples presença da fraude não é bastante para a
superação da SV  24. Isso porque a fraude é ínsita à conduta delituosa em
testilha, que não se configura com o simples inadimplemento tributário.
Nesse sentido, é oportuna a lição de José Paulo Baltazar Júnior (2010,
p. 444):
Desde logo, é importante deixar claro que a conduta de deixar de pagar
tributo, por si só, não constitui crime. [...] O crime contra a ordem tributária, com exceção da apropriação indébita, como será visto no exame
do inc. II, do art. 2º, pressupõe, além do inadimplemento, alguma forma
de fraude, que poderá estar consubstanciada na omissão de alguma
declaração, na falsificação material ou ideológica de documentos, no
uso de documento material ou ideologicamente falso, na simulação,
etc. [...] Eis aí a distinção entre inadimplência e sonegação: a fraude.

Sendo assim, a invocação genérica da fraude como razão bastante à
transposição do verbete ocasionaria sua integral superação tácita, (implied
overruling), o que não parece ter sido o escopo dos julgados acima referidos,
mesmo porque doutrinariamente vedada no campo das súmulas vinculantes,
dado o seu caráter normativo e a expressa previsão de instrumentos para a
sua revisão e cancelamento.
Ademais, não se pode ignorar a textualidade da súmula, taxativa ao
afirmar que não tipifica o crime material contra a ordem tributária (leia-se:
fraude + inadimplemento) antes do lançamento definitivo do tributo, o que
nos permitiria concluir que, mesmo diante da fraude — aliás, a fraude seria
mesmo um pressuposto —, não seria possível dispensar tal ato administrativo
tributário para os fins da persecução penal.
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Com efeito, o texto normativo da SV  24, dada a própria essência
dos crimes materiais contra a ordem tributária, não comportaria, a priori,
nenhum tipo de flexibilização com suporte na existência da fraude.
Nesse compasso, estaríamos diante de um dissídio interpretativo, cuja
compreensão e solução perpassa pela análise da doutrina dos precedentes.
O precedente é a decisão tomada no caso concreto, mas cujas razões
de decidir direcionam o julgamento de casos análogos.
Conforme Cruz e Tucci (2004, p. 12), “todo precedente é composto de
duas partes distintas: a) as circunstâncias de fato que embasam a controvérsia;
e b) a tese ou o princípio jurídico assentado na motivação (ratio decidendi) do
provimento decisório”, sendo que apenas sobre essa última repousa o caráter
vinculante (ao lado do persuasivo e obstativo).
Daí a razão pela qual o magistrado, diante de um precedente
vinculante, deve analisar se o caso concreto guarda semelhança com as
circunstâncias de fato que embasaram a controvérsia do precedente. Se
positivo, deve aplicar a ratio decidendi. Ao contrário, havendo distinção,
a técnica revela-se mais complexa (distinguish13), como veremos a seguir.
A distinção pode ocorrer quando não há semelhança entre os
próprios fatos que deram suporte ao paradigma e aqueles atinentes ao caso
concreto, ou quando, mesmo havendo tal semelhança, surgirem situações
que, induvidosamente, o fautor do precedente, in casu, a Suprema Corte, não
objetivou alcançar.
Diante da diversidade das situações fáticas apresentadas, é possível
estender ao caso concreto a mesma ratio decidendi, como se vê em alguns
julgados envolvendo o delito de sonegação previdenciária previsto no art.
337-A do CP (ampliative distinguishing) ou obstar a sua aplicação em razão
de peculiaridades que impeçam a aplicação da mesma tese jurídica, como
se nota nos julgado aqui transcritos (restrictive distinguishing).
De fato, uma situação peculiar presente nesses julgamentos, por
questões lógicas, impede a aplicação do precedente, ocasionando a sua
restrição.
13

Fala-se em distinguishing (ou distinguish) quando houver distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o paradigma, seja porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos
e aqueles que serviram de base à ratio decidendi (tese jurídica) constante no precedente, seja
porque a despeito de existir uma aproximação entre eles, alguma peculiaridade no caso em julgamento afasta a aplicação do precedente. (DIDIER JR.; BRAGA; OLIVEIRA, 2010, v. 2, p. 393.)
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É que em todos eles o lançamento do tributo ficou prejudicado em
razão da própria natureza, complexidade e extensão da fraude que constitui
o delito.
Nesse contexto, em que a própria ação ilícita impede o lançamento
tributário, não seria razoável condicionar o início da persecução penal à
conclusão daquele ato.
No ponto, vale ressaltar que a reserva de jurisdição a que está
submetida a pretensão de quebra de sigilo bancário14, entre outras diligências
imprescindíveis à identificação da fraude e, consequentemente, do fato
gerador, sua base de cálculo e contribuinte, reforça sobremaneira a tese
aqui referida.
Com efeito, as razões de decidir do verbete objetivaram alcançar
apenas aquelas situações em que há dúvida acerca da existência do crédito
ou do seu montante, evitando, como isso, a precoce persecução penal daquilo
que poderia ficar solucionado na seara administrativa. Daí a menção à
garantia do devido processo legal e do princípio da intervenção mínima.
Tanto na PSV  29 como em seus precedentes, são fartas as manifestações
nesse sentido.
Induvidosamente, não é a situação apresentada nos julgados acima
apontados, sendo certo, ademais, que tais direitos e garantias, os quais não se
revestem de caráter absoluto, jamais poderão ser utilizados como anteparo
à prática delituosa.
Trata-se, portanto, da adoção do método já aqui denominado de
restrictive distinguishing, o qual, evidentemente, não pode ser tecnicamente
considerado uma flexibilização do precedente vinculante, tampouco sua
exclusão, mas sim uma etapa indispensável à sua perfeita delimitação e
aplicação.
Não foi outro o posicionamento do ministro Marco Aurélio na
relatoria do HC 108.037, in verbis:

14

No mais, observem que a questão alusiva ao término do processo
administrativo-fiscal para ter-se a persecução criminal mostrou-se
construção pretoriana. A rigor, a Lei 8.137/1990 não encerra, para
a configuração da prática criminosa, considerada a supressão ou a
redução de tributo, contribuições sociais e qualquer acessório, a ne-

RE 389808/PR, rel. min. Marco Aurélio, 2010. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=622715>. Acesso em: 04 dez. 2012.
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cessidade de esgotar-se a via administrativa. [...] Assim, não havendo
disposição legal, no que seria inclusive conflitante com a Carta da República, prevendo a fase administrativa para a persecução criminal
quanto ao crime tributário, há de apreciar-se, caso a caso, as peculiaridades presentes na denúncia, para saber se é necessário, ou não, apurar
administrativamente, observado o contraditório, o tributo devido15.

Sendo assim, a partir do confronto dos precedentes sumulares com os
julgados aqui consignados e tendo em vista as legítimas garantias acauteladas
pela SV  24, é possível concluir que não se tipifica crime material contra a
ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo, se e somente se
tal ato administrativo não ficar prejudicado pela própria natureza da fraude
que constitui o delito.

Conclusão

A súmula vinculante, antes de constituir-se em instrumento tendente a
imprimir celeridade na prestação jurisdicional, revela-se meio de garantir um
mínimo de segurança jurídica acerca de temas de reconhecida litigiosidade.
Por objetivar a segurança jurídica, deve ser utilizada com parcimônia
e elaborada com ânimo de durabilidade, vale dizer, sem a ideia originária
de uma futura alteração.
Bem por isso, como já advertia o ministro Joaquim Barbosa na
deliberação da PSV 2916, a matéria penal não se mostra vocacionada à
sumulação em caráter vinculante. O tempo e a multifacetariedade intrínseca
ao fenômeno criminal geram, invariavelmente, uma tendência à obsolescência
e à consequente necessidade de se proceder à sua clarificação ou revogação.
15

16

HABEAS CORPUS CRIME TRIBUTÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PERSECUÇÃO CRIMINAL – NECESSIDADE. Caso a caso, é preciso perquirir a necessidade de esgotamento do processo
administrativo-fiscal para iniciar-se a persecução criminal. Vale notar que, no tocante aos crimes
tributários, a ordem jurídica constitucional não prevê a fase administrativa para ter-se a judicialização. CRIME TRIBUTÁRIO – JUSTA CAUSA. Surge a configurar a existência de justa causa situação concreta em que o Ministério Público haja atuado a partir de provocação da Receita Federal
tendo em conta auto de infração relativa à sonegação de informações tributárias a desaguarem
em débito do contribuinte. (HC 108.037/ES, rel. min. Marco Aurélio, 2011, p. 08-09.) Disponível
em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1676190>. Acesso
em: 04 dez. 2012.
PSV 29/DF, p. 16. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=
AC&docID=608231>. Acesso em: 05 dez. 2012.
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A opção pelo enquadramento do lançamento definitivo do crédito
como pressuposto do tipo penal parece-nos antecipar essa realidade, na
medida em que transfere o questionamento para o âmbito de existência
do próprio delito, limitando sobremaneira o campo de subsunção do fato
à norma.
Não se ignora que tal fechamento é próprio do tipo, em contraponto
à maior abertura dos conceitos, mas sua desvinculação do mundo puro dos
fatos para atrelá-lo a uma realidade eminentemente jurídica, na qual se insere
o ato administrativo do lançamento, afigura-se um salto ilegítimo, pois não
previsto na lei, e deveras arriscado, por provocar um dissenso entre o fato
e a norma.
Sem embargo das teorias acerca da natureza jurídica do lançamento
tributário e dos pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito,
não é tarefa fácil sustentar a impossibilidade fática da sonegação sem o
aperfeiçoamento do lançamento.
É essa a difícil tarefa que o enunciado sumular chamou para si,
quando nem mesmo a tipologia legal do crime pretendeu fazê-lo.
Hoje, a obsolescência e a necessidade de clarificação anunciadas
já se apresentam diante dos inúmeros questionamentos e circunstâncias
resumidamente expostos neste estudo.
Entre elas, destacamos a limitação da abrangência dos efeitos
vinculantes da Súmula 24, a identificação dos seus fundamentos sociojurídicos
e a análise da sua aplicação no tempo.
Entretanto, o ponto de maior tensionamento repousa, justamente,
nos naturais movimentos de ampliação e redução do âmbito de aplicação
do precedente.
Como se demonstrou, a extensão da ratio decidendi a outros delitos
tributários não nominados pela súmula, à exceção do previsto no art. 337-A
do CP, encontra sérios obstáculos dada a patente diversidade do contexto
fático-jurídico que os circunda, donde destacamos a dispensa de resultado
para alguns e a ausência de lançamento do tributo para outros.
Já em relação à redução do âmbito de aplicação do verbete, em que
surgem as maiores controvérsias, vimos que relevantes circunstâncias não
apresentadas quando do julgamento dos precedentes, das quais ressaltamos
a impossibilidade do lançamento tributário em razão da natureza da
fraude que compõe o próprio delito de sonegação, reclamam a utilização
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do restrictive distinguishing de forma a afastar a exigência feita pela súmula
para a tipificação do crime, autorizando, a partir dessa verificação, o início
imediato da persecução penal.
Tal esforço interpretativo, contudo, embora viável pela doutrina dos
precedentes, demonstra de forma clara a inconveniência da sumulação da
matéria e mais ainda a impropriedade do enquadramento do ato externo de
lançamento tributário como pressuposto do tipo.
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Extinção da punibilidade pelo pagamento do
tributo — uma hipótese de violação à
vedação da proteção insuficiente
Gleuso de Almeida França1

É da tradição do direito penal brasileiro, desde a década de 60, a
previsão da extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo devido
nos crimes contra a ordem tributária. As vicissitudes decorrem quanto ao
momento, se antes do início da ação fiscal ou até a decisão final administrativa,
ou antes da denúncia ou mesmo a qualquer tempo.
Mas o que ensejam as breves considerações sobre o tema não é a
existência ou não desta causa extintiva de punibilidade, mas sua conformação
com os propósitos do direito penal e as consequências para a credibilidade
do sistema normativo penal.
De plano, insta registrar que não será enfrentada a discussão travada
em torno da legitimidade da utilização do direito penal como instrumento
de arrecadação tributária. O pressuposto do presente é o recurso ao direito
penal pelo legislador como a ultima ratio para a proteção da ordem tributária.

A proteção penal e o princípio da intervenção mínima

Um dos pilares estruturantes do direito penal é o principio da reserva
legal, de modo que o direito penal, como conjunto de leis penais — legislação
penal —, somente se expressa por meio de lei.
Mas este princípio não é suficiente em limitar o Estado/legislador
para que crie tipos iníquos, alçando qualquer bem à proteção do direito penal.
Por esta e outras razões que o direito penal é estruturado por um plexo de
princípios e valores, cuja precípua missão é a contenção do arbítrio estatal.
Dentre estes princípios exsurge o da intervenção mínima ou ultima ratio,
que também orienta e limita o poder incriminador do Estado.
1

Juiz federal substituto.
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Não é qualquer bem jurídico que está legitimado à tutela penal.
Somente valores que refletem o bem-estar de toda a coletividade é que devem
ser objeto de tutela penal, não estando o legislador livre para criminalizar
toda e qualquer conduta.
Revelada a importância do bem, alçado à condição de bem jurídico
a reclamar a tutela estatal, resta saber se outros meios de controle social
são eficazes à sua proteção. Assim, pelo princípio da intervenção mínima
(ultima ratio), somente se outras formas de sanção ou controle social
forem insuficientes para proteção do bem jurídico, a exemplo do direito
civil e administrativo, é que a criminalização da conduta será adequada,
legítima. Outra derivação deste princípio é que somente as condutas mais
intoleráveis, mais graves e que exponham o bem jurídico a grave risco de
dano é que devem ser punidas pelo direito penal. Assim preceitua o princípio
da fragmentariedade.
O direito penal intervém minimamente, de forma subsidiária e
fragmentária, mas quando o faz deve fazê-lo com presteza, eficácia, rigor e
seriedade. A intervenção deve ser mínima, mas a eficácia não pode deixar
de ser máxima, sob pena de gerar descrédito e o enfraquecimento da força
intimidativa da sanção criminal.
Esses princípios têm como destinatário o legislador, titular da
competência para deflagrar o processo de elaboração das leis.
Mas a principal marca do direito penal é a pena, seja privativa de
liberdade ou não. Assim, cumpre perquirir sobre sua finalidade.
Diversas correntes quanto à finalidade da sanção penal foram
construídas ao longo da história, de teorias preventivas (a possibilidade
de punição possuir efeito intimidatório) a teorias de natureza retributiva
(a pena deve ser para o autor do delito uma forma de expiação, ou seja,
uma espécie de penitência que o condenado deve cumprir para purgar),
bem como a teorias ecléticas, pugnando a junção das primeiras, gerando
outros desdobramentos. Considerando não ser o objeto do presente estudo,
o aprofundamento sobre a finalidade da pena não será abordado, limitandose à identificação das duas principais vertentes.
Cezar Roberto Bitencourt (2003, p. 4) preleciona no sentido de que
uma das principais características do moderno direito penal é a sua finalidade
preventiva. Diz: “antes de punir o infrator da ordem jurídico-penal, procura
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motivá-lo para que dela não se afaste, estabelecendo normas proibitivas e
cominando as sanções respectivas, visando evitar a prática do crime”.
Fato é que o direito penal é essencialmente sancionatório. Não se
propõe a tornar pessoas moralmente melhores, função de outros meios de
controle social, mas sim de que se abstenham da prática descrita no preceito
primário do tipo penal. Para tanto, vale-se da intimidação veiculada no
preceito secundário do tipo penal, qual seja, a pena. Então, podemos sem
maior aprofundamento posicionar quanto ao caráter preventivo da sanção,
partindo do pressuposto de que o preceito secundário do tipo penal veicula
uma intimidação para observância incondicional do preceito primário.
Ao tratar dos critérios para a fixação da pena, o Código Penal
brasileiro, ex vi do art. 59, determina ao juiz, com base nas circunstâncias
narradas no dispositivo, “[...] estabelecer, conforme seja suficiente e
necessário para a reprovação e prevenção do crime”. Constata-se a adoção
de uma teoria mista, revelando a finalidade repressiva e preventiva da pena.

A tutela penal da ordem tributária

A ordem tributária seria um bem socialmente relevante a reclamar
proteção jurídica? Creio que ninguém dotado de bom juízo atreveria
responder negativamente. Certamente a ordem jurídica é um bem cuja
importância se agiganta diante das missões do Estado moderno. Resta saber
se outras formas de controle social seriam eficazes à sua proteção. Reiterando
o já dito, não adentrarei na celeuma em torno da legitimidade do direito
penal para a satisfação da “ânsia arrecadatória do Estado”. Limitar-me-ei a
uma adequação formal de sua utilização para a tutela da ordem tributária.
Pois bem, partindo de um singelo juízo de adequação, fato é que
o legislador identificou a ordem tributária como um bem relevante que
não prescinde da tutela jurídica, concluindo, contudo, que outros meios
de controle social não são eficazes para sua proteção, justificando-se a
intervenção do direito penal para a tutela da ordem tributária.
De fato, a ordem tributária é um bem jurídico de essencial importância
para a consecução dos fins do Estado. É a forma pela qual o Estado se estrutura
materialmente, pois por meio do exercício do poder constitucionalmente
conferido de criar e exigir tributos é que o Poder Público vai prover-se
de recursos para a perfectibilização dos seus fins. Existe grande interesse
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social, indistintamente, na arrecadação tributária, porquanto grande parte
do orçamento público é integrado pela arrecadação de tributos.
Como dito linhas atrás, o direito penal é a ultima ratio, cuja intervenção
se justifica em face da importância do bem jurídico a ser tutelado. Se o bem
foi elevado à necessidade de proteção penal, espera-se com a tipificação de
determinados comportamentos humanos, violadores da ordem tributária,
que a criminalização da conduta tenha efeito intimidatório, desestimulando
o destinatário da norma penal (cidadão contribuinte/responsável tributário)
a não sonegar o tributo devido.
Não obstante a ausência de dados estatísticos, fato é que a
sonegação fiscal é altíssima. E em tempos de crescimento econômico,
quando se experimenta incremento nas relações econômicas (mercado de
bens e serviços), apesar do aumento da arrecadação tributária, os níveis
de sonegação também aumentam. Para ilustrar, a dívida ativa da União
proveniente de créditos tributários administrados pela Receita Federal do
Brasil está acumulada até maio de 2012 em R$ 551,5 bilhões (informação
extraída do SIAFI – BALANCETE CONTÁBIL). É certo que nem toda esta dívida
inscrita decorre estritamente da sonegação tributária, pois considerável
parte deste montante decorre de multas em razão do descumprimento
de obrigações acessórias, que são altíssimas. Fatores como a elevação da
carga tributária e a complexidade do modelo de sua administração também
contribuem para a sonegação, todavia estes fatores não são considerados
para o aumento da sonegação que as cifras indicadas representam, pois o
referencial que se busca é constatar a dimensão da sonegação fiscal.
Assim, resta saber se a tutela penal da ordem tributária apresenta
coerência com o seu propósito.

A extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo —
evolução histórica

A extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo foi introduzida
pela Lei  4.357/1964, que em seu art. 11, § 1º, dispunha que o fato deixava
de ser punível se os débitos fiscais previstos no referido artigo fossem
recolhidos antes da decisão administrativa de primeira instância no respectivo
processo fiscal. Em 1965 houve alteração legislativa para alterar o momento
da extinção, dispondo a Lei 4.729/1965 que a extinção da punibilidade no
caso de recolhimento do tributo sonegado ocorreria se o pagamento fosse
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feito antes do início da ação fiscal administrativa. Em momento posterior,
o Decreto-Lei 157/1967 estendeu o prazo previsto na Lei  4.729/1965,
permitindo a extinção da punibilidade pelo pagamento posterior à decisão da
autoridade administrativa de primeira instância, mas antes do encerramento
do processo.
Posteriormente, a Lei 8.137/1990, em seu art. 14, previu a extinção da
punibilidade pelo pagamento para os crimes tributários elencados em seus
arts. 1º a 3º, desde que efetivado antes do recebimento da denúncia penal.
Todavia, em 1991, houve um recrudescimento da legislação uma vez
que o art. 98 da Lei 8.383/1991 eliminou do ordenamento a possibilidade da
extinção da punibilidade pelo pagamento.
Em 1995, a Lei 9.249, em seu art. 34, restabeleceu a extinção da
punibilidade pelo pagamento, condicionando-se a aplicação de tal medida a
que o agente promovesse o recolhimento do tributo ou contribuição social
antes de recebida a denúncia, ou seja, nos mesmos termos do art. 14 da Lei
8.137/1990.
Com o restabelecimento da causa extintiva da punibilidade,
polemizou-se sobre a possibilidade ou não de o simples parcelamento do
débito extinguir a punibilidade, porquanto, de acordo com o entendimento
jurisprudencial majoritário da época, a expressão “promover o pagamento”
não traria, em sua essência, o significado de proceder ao recolhimento
integral do tributo ou contribuição social. O STJ, como se constata no RHC  
18.476 MG (2005/0163358-0), rel. min. Laurita Vaz, 5ª T., unânime, julgado
em 25/10/2007, firmou o entendimento de que durante a vigência da Lei
9.249/1995 “o parcelamento do débito fiscal deferido antes do recebimento
da denúncia é causa extintiva da punibilidade dos agentes para os crimes
contra a ordem tributária, a teor do art. 34 da Lei 9.249/1995, ainda que
não se tenha efetuado o pagamento integral”.
Contudo, ainda no âmbito do STJ, quando do julgamento do HC 11.
598/SC, surgiu interessante debate argumentativo que envolvia aspectos
de política criminal. O relator ministro Gilson Dipp externou sua convicção
no sentido de que “não há por que o Direito Penal preocupar-se com atos
que não sejam relevantemente antissociais, a justificar o desencadeamento
da proteção punitiva Estatal — como, aliás, apregoam os modernos
doutrinadores penalistas”. Ou seja, a sonegação tributária para ele não
seria um comportamento antissocial, discussão que seria afeta aos limites
da intervenção penal, o que remete ao princípio da intervenção mínima e da
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fragmentariedade do direito penal. O contraponto partiu do ministro Félix
Fischer, vencido no citado julgado, que revelou preocupação com necessidade
da tutela penal da ordem tributária. Ponderou que, “em todos os países, a
sonegação é considerada crime grave; quase todos os casos que temos, são
de empresários que simplesmente descontam do trabalhador o INSS e não
o recolhem. Não são pobres coitados, são pessoas que já são favorecidas e
usufruem disso. Pode-se, v.g., fazer acordo pelo REFIS, em que há legislação
própria; contudo, fazer acordo por fora para possibilitar e até incentivar o
não cumprimento, data venia, carece de sentido”.
As argumentações de Sua Exa. o ministro Félix Fischer revela o
entendimento quanto à necessidade da tutela penal da ordem tributária,
bem como a importância da pena.
Prevaleceu, no entanto, em 1997, o entendimento do STF que no
HC 74.754/SP, rel. min. Néri da Silveira, reafirmou a Questão de Ordem
no Inquérito  1. 028-6, que uniformizou o entendimento de que apenas o
pagamento integral do tributo extingue a punibilidade.
Retomando a evolução legislativa, no ano de 2000, a Lei 9.964
instituiu o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, prevendo seu art. 15 a
suspensão da pretensão punitiva do Estado quanto aos crimes dos arts. 1º
e 2º da Lei 8.137/1990 e do art. 95 da Lei 8.212/1991, no período em que
a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estivesse
incluída no Refis, desde que antes do recebimento da denúncia criminal, bem
como a extinção da punibilidade quando o recolhimento integral dos tributos
e contribuições sociais, que sejam objeto do programa de parcelamento, seja
realizado antes do recebimento da denúncia criminal.
Desta feita, o entendimento do STF foi contemplado pelo texto
legislativo, de forma que somente a quitação do tributo é causa necessária
para a extinção da punibilidade.
O próximo diploma normativo a tratar do tema foi a Lei 10.684, de
2003, que instituiu o Programa de Parcelamento Especial (PAES ou REFIS
II), cujo art. 9º, caput, dispõe sobre a suspensão da pretensão punitiva estatal
quanto aos delitos tipificados nos arts. 1º e 2º da Lei 8.137/1990, 168-A
(apropriação indébita previdenciária) e 337-A (sonegação de contribuição
previdenciária), ambos do Código Penal, enquanto a pessoa jurídica estiver
incluída no regime de parcelamento. Em seu § 3º, previu a extinção da
punibilidade nos casos em que a pessoa jurídica venha a efetuar o pagamento
integral dos débitos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios,
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não fixando, porém, nenhum prazo para que a integralidade do pagamento
seja efetivada.
Em caso de parcelamento, a suspensão da pretensão punitiva
do Estado é suspensa, de modo que, ainda que a dívida seja objeto de
parcelamento após o recebimento da denúncia, ensejará a referida suspensão.
Assim, em razão da inexistência de limites temporais para a quitação
e a respectiva extinção da punibilidade, o pagamento pode se efetuado
a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença
condenatória, o que autoriza concluir que a mens legistoris permanece firme
no propósito arrecadatório do Estado.
O diploma seguinte adveio em 2009, com a Lei 11.941, que veio a
modificar a legislação tributária federal referente ao parcelamento ordinário
de débitos fiscais. De acordo com o art. 69, caput, “extingue-se a punibilidade
dos crimes referidos no art. 68 quando a pessoa jurídica relacionada com
o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e
contribuições sociais, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão
de parcelamento”.
Enfim, nada de novo, mantendo-se o mesmo regime da Lei
10.684/2003, de forma que o parcelamento suspende a pretensão do Estado
e a quitação do débito a qualquer tempo extingue a punibilidade.
Finalmente, a Lei  12.382, de 2011, inovou em relação à suspensão
da pretensão punitiva estatal nos casos de parcelamento dos tributos ou
contribuições sociais. A teor do art. 6º, §2º,
[...] é suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes
previstos no caput, durante o período em que a pessoa física ou a
pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver
incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha
sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal.

Diversamente do estabelecido pela Lei 10.684/2003, a Lei
12.382/2011 retomou o rigor quanto ao momento para que o pagamento seja
causa extintiva da punibilidade, pois o parcelamento/pagamento do débito
só ensejará a suspensão da pretensão punitiva do Estado se o respectivo
pedido for formalizado antes da denúncia criminal.
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Extinção da punibilidade pelo pagamento — uma hipótese de
proteção insufiente
Conforme entendimento consagrado pela jurisprudência e grande
maioria dos doutrinadores, as normas sobre extinção da punibilidade da
pretensão punitiva e executória nos crimes tributários possuem finalidade
essencialmente arrecadatória. O Estado renuncia ao jus puniendi ou ao jus
executionis em troca do adimplemento do débito tributário.
Resta saber se a política criminal adotada para a elaboração das
normas tributárias expostas se coaduna com os propósitos do direito penal,
bem como se contribui para a respeitabilidade e confiança que o sistema
normativo deve despertar nos cidadãos.
Seria a adoção de um direito penal seletivo, perpetuador do status
quo, na medida em que o economicamente capacitado para literalmente
pagar pela liberdade escaparia do etiquetamento, das sanções e agruras
ínsitas ao direito penal?
Tal causa de extinção é hábil a permitir que a finalidade preventiva
veiculada no preceito secundário dos tipos penais cumpram a sua missão,
qual seja, prevenir a prática da sonegação?
Não seria, ao contrário, uma causa de incentivo à sonegação fiscal?
Como normatizada, a ordem tributária está devidamente tutelada?
Seria uma hipótese de proteção suficiente?
Tenho que estes questionamentos põem à prova a coerência do
sistema normativo, revelando um comportamento contraditório em si
mesmo, discriminatório e incompatível com as finalidades do direito penal,
porquanto precifica valores que não podem ser objeto de quantificação.
Um bem jurídico quando alçado à tutela do direito penal pressupõe a
maximização da proteção, pois a finalidade maior é o desestímulo à prática de
qualquer conduta descrita no preceito primário. Eis a finalidade preventiva
do direito penal.
A adoção de causas extintivas da punibilidade pelo pagamento
do tributo a qualquer tempo estrutura-se em princípios utilitaristas, que
postulam a maximização de vantagens a qualquer custo, sem a consideração
de outras variantes, como valores cívicos que devem nortear os membros da
comunidade, bem como o sentimento de que a lei é para todos. A sonegação
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tributária é prática altamente lesiva à existência de uma sociedade justa e
solidária, porquanto, também, fragiliza a concretização de políticas públicas.
O problema de a sonegação tributária ser vista como um indiferente
penal, ou como afirmado pelo min. Gilson Dipp de que não é um “fato
relevantemente antissocial, a justificar o desencadeamento da proteção
punitiva Estatal”, decorre do caráter difuso deste bem. O fato de não ser
percebida pelo cidadão a ponto de gerar a indignação própria dos crimes
que tocam os indivíduos de forma direta, a exemplo dos crimes contra o
patrimônio, a integridade física etc., decorre de sua fluidez, uma vez que, ao
se transitar em logradouros públicos, avistar o policial na esquina, recorrer
ao serviço de saúde, educação, transporte e demais serviços públicos à cargo
do Estado, não se cria mentalmente uma correlação imediata no sentido de
que a sonegação fiscal atinge diretamente a existência e a qualidade das
ações estatais.
Considerando que a tutela penal da ordem tributária visa, em última
análise, à manutenção da possibilidade de promover a qualidade de vida
digna de todos os indivíduos sob uma perspectiva social, já que utilizada
como instrumento adequado e necessário, deve ser mais condizente com a
dogmática penal.
O sistema deve se estruturado de forma lógica. A criminalização de
condutas pressupõe a indispensabilidade da intervenção penal. A conse
quência jurídica do crime é a pena. Esta consequência deve ser um fato
certo e incontroverso determinado no âmbito do devido processo legal,
salvo as vicissitudes decorrentes da própria existência do delito, sob a
perspectiva analítica do crime como ação típica, antijurídica e culpável (e
também punível para parcela da doutrina que entende que a punibilidade
integra a estrutura do crime). A extinção da punibilidade por fatores
exógenos à própria existência do crime compromete a seriedade e rompe
com as legítimas expectativas que o sistema penal cria na sociedade, como
instrumento de salvaguarda e proteção social, que é a prevenção de futuras
infrações penais, teoria consagrada no art. 59 do Código Penal, juntamente
com a função retributiva.
Uma vez realizada a opção legislativa pela tutela penal, o legislador
não poderia incorrer em comportamento contraditório. O recurso à ultima
ratio de um lado e a renúncia ao direito de punir de outro por meio de
um elemento indiferente à concretização do tipo penal imprime uma lógica
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desprovida de sentido, ensejando justas críticas dos que entendem que o
direito penal estaria atuando como simples instrumento de arrecadação.
Além das considerações quanto aos fins do direito penal, outro fato a
ser considerando pela causa extintiva em testilha é o efeito incentivador para
sonegação fiscal, de forma que o próprio legislador estaria contribuindo para
o aumento dos índices da criminalidade tributária. Simples raciocínio sobre
a relação custo e benefício entre a não sonegação e a sonegação levariam
o contribuinte, que motivado tão somente por valores egoísticos, imune
aos preceitos dos valores cívicos que devem orientar a atuação de todos
que vivem em sociedade, concluir que não tem nada a perder se optar pelo
não recolhimento do tributo, pois o máximo que pode acontecer é ser alvo
da fiscalização tributária, ser autuado (não necessariamente por toda a
sonegação) e para evitar a pena criminal recolher o tributo devido. Isto se
autuado for, pois se não o for a vantagem do crime será inconteste.
Desconheço qualquer estudo que indique que a causa extintiva
da punibilidade pelo pagamento seria meio eficaz para a diminuição da
sonegação fiscal, mas é intuitivo como causa que favorece o aumento.
Esta política criminal contraditória cria uma perplexidade: de um
lado recorre-se ao direito penal, após concluir o legislador que outros ramos
do direito não são capazes de protegê-lo (intervenção mínima); de outro
estabelece uma causa extintiva que no mínimo estimula o comportamento
que deveria inibir. Assim, verifica-se a completa vulnerabilidade da ordem
tributária, pois mesmo as sanções de natureza cível e administrativa não
sendo suficientes, a coerção penal não é adequada à prevenção do delito.
Trata-se de manifesta ausência de razoabilidade e proporcionalidade
da malsinada causa extintiva da punibilidade. A norma não deve se revelar
contraditória, incongruente ou inadequada entre os meios e fins a que se
propõe. A medida para ser proporcional deve se mostrar apta a atingir o
objetivo pretendido (subprincípio da adequação), bem como necessária,
pois, se possível for alcançar a finalidade almejada por outros meios, o juízo
de adequação será falho (MENDES, 2008, p. 332).
Ao abordar o princípio da proporcionalidade, Gilmar Ferreira Mendes
(2008, p. 333) sustenta que ao lado da ideia da proibição do excesso, mais
comumente correlacionada ao princípio da proporcionalidade, há o princípio
da proibição da proteção insuficiente. Invocado pela doutrina dos direitos
fundamentais, sustenta o citado princípio que nem a lei nem o Estado podem
apresentar insuficiência em relação à tutela dos direitos fundamentais,
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existindo um dever de proteção para o Estado que não pode abrir mão dos
mecanismos de tutela, incluindo-se os de natureza penal, para assegurar a
proteção de um direito fundamental.
Cumpre observar que a doutrina da vedação insuficiente é
frequentemente formulada com vistas à proteção dos direitos sociais e
fundamentais, de forma que o Estado não deve se descurar do dever de
legislar de forma ampla e eficaz para a proteção de um direito fundamental.
A ideia é adequada também para a perspectiva do presente estudo,
posto que a ordem tributária não seja compreendida como um direito social
ou fundamental, o raciocínio do dever de proteção suficiente é apropriado
também no campo da política criminal, podendo ser emprestado para a
formulação do entendimento de que o Estado tem o dever de ser proativo
na tutela da ordem tributária, não bastando se limitar a uma pseudoproteção.
O tema não passou despercebido da análise de Lênio Streck (2007),
que em monografia sobre o princípio da proporcionalidade externa seu
inconformismo com o tratamento legislativo à ordem tributária:

na esteira do que venho sustentando até este momento, calha novamente
a pergunta: tinha o legislador discricionariedade (liberdade de conformação) para, de forma indireta, descriminalizar os crimes fiscais (lato
sensu, na medida em que estão incluídos todos os crimes de sonegação de
contribuições sociais da previdência social)? Poderia o legislador retirar
da órbita da proteção penal as condutas dessa espécie? (...) Nesse sentido,
não tenho dúvidas em afirmar que a medida alternativa – pagamento
do tributo antes do recebimento da denúncia – não reúne condições de
ser eficaz para atingir os fins do Estado, que é a arrecadação de tributos,
para implementar políticas públicas a qual está obrigado pela fórmula
do Estado Social prevista na Constituição.

Sustenta, ainda, que, diante da proteção deficiente de determinados
bens fundamentais — e ninguém pode negar que os crimes fiscais lesam direitos
fundamentais de diversas dimensões —, a jurisdição constitucional deve intervir,
declarando a invalidade da referida lei, que protege deficientemente os bens
jurídicos. Chama a atenção para Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o
aludido art. 9º – ADI 3002, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, cujo
fundamento aponta para fato de que o texto padece de inconstitucionalidades
de índole formal e material. Segundo Procurador-Geral da República, “o art.
9º da Lei 10.684, de 30 de maio de 2003, fere o princípio republicano (arts. 1º e
3º da Constituição da República), bem como seus subprincípios concretizadores,
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como a igualdade (art. 5º, caput), a cidadania (art. 1º, II e par. único) e a
moralidade (art. 37, caput)”, isso porque “os benefícios fiscais que suspendem
a exigibilidade do crédito tributário, de um modo geral, e o parcelamento
tributário, de modo específico, engendram regras que excepcionam o princípio
republicano”, pois, “com a República, desaparecem os privilégios tributários de
indivíduos, de classes ou de segmentos da sociedade”, razão pela qual “todos
devem ser alcançados pela tributação”.
A conclusão de Lênio Streck (2007), endossando o entendimento
adotado pelo PGR na citada ADI, é de que o art. 9º da Lei 10.684 é
inconstitucional porque viola o princípio da proibição de proteção deficiente,
porquanto o legislador não tem liberdade de conformação para retirar a
proteção penal dos crimes de sonegação de tributos, que são bens jurídicos de
nítida feição transindividual. Assim, como o legislador deve observar a devida
proporcionalidade, no que concerne à proibição de excesso, a ideia matriz
de Estado Democrático de Direito aponta para a necessidade de também ser
observada a devida proporcionalidade no dever de proteger bens jurídicos
fundamentais através do direito penal.
Nesta esteira de entendimento, a existência de uma causa extintiva
de punibilidade escudada na capacidade econômica do réu revela um direito
penal anti-isonômico e seletivo, pois quem não tem condições de literalmente
pagar para se livrar das consequências da sanção penal sofrerá todo o rigor
da lei. É a monetarização da paz social, da ordem jurídica tutelada pelo
direito penal. Por que não aplicar tal causa extintiva de punibilidade para os
crimes patrimoniais? Embora vozes da doutrina defendam tal possibilidade,
no campo normativo inexiste. Tudo isto desacredita o sistema frente ao
destinatário da norma — a sociedade. Gera a descrença no contribuinte,
que não se intimida com a sanção, bem como nos demais membros da
sociedade, que percebem a existência de um sistema penal seletivo, que só
pune os desvalidos, agravando ainda mais o sentimento de impunidade que
há tempos vem arraigando no consciente coletivo.

Conclusão

Dada a grandeza da importância da ordem econômica, sua tutela
jurídica reclama proteção eficaz, pois a existência do moderno Estado Social
pressupõe a existência de condições materiais para a efetivação da maioria
dos direitos sociais, cujo custo para a implementação é proporcional às
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necessidades da sociedade brasileira. Portanto, ainda que a Lei 12.382/2011
tenha recrudescido as condições para a extinção da punibilidade pelo
pagamento (limitado ao momento anterior ao recebimento da denúncia),
não é o bastante para reverter o quadro de inadequação de proteção pelo
viés do direito penal.
Assim, deve-se reabrir o debate para determinar se a ordem
tributária é um bem jurídico digno da tutela penal, de modo que, reiterando a
necessidade da ultima ratio, eliminem-se as normas que preveem a extinção
da punibilidade pelo pagamento, independentemente do momento, atuando,
de lege ferenda, como causa de diminuição de pena. Do contrário, que se tutele
a ordem tributária por outros meios de controle social. O que é inadmissível é
a perpetuação de um sistema discriminatório, excludente e ineficaz, que não
realiza ou sequer se propõe a realizar a finalidade do direito penal, inflando
o sentimento de que alguns são mais iguais que outros.
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Combate à corrupção: novas perspectivas a partir do
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal
da Ação Penal 470
Guilherme Jorge de Resende Brito1

O combate aos atos ilícitos praticados em detrimento do erário tem
tido uma lenta evolução na sociedade brasileira. A percepção da sociedade sobre a eficiência dos mecanismos, e dos órgãos deles encarregados, de
combate é negativa.
É certo que na maioria das vezes não se tem conhecimento efetivo
da real situação, até porque não há banco de dados de acompanhamento da
situação, em fácil acesso. Termina por prevalecer a percepção leiga de impunidade. Percepção que, certamente, não é infundada. Mormente pelo que
se observa no país afora, onde se vê, com inadequada frequência, enriquecimento de agentes logo após ascender a posições públicas, ou a estas ligadas.
No âmbito do Judiciário, a percepção é a mesma. A percepção da sociedade é de impunidade, gerando um descontentamento e uma má avaliação.
Dentro desse contexto, o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal
– STF da Ação Penal 470, conhecida como Ação do Mensalão, constitui inegável passo na evolução do combate a tais ações, mormente no órgão mais
visto — ao menos aos olhos da sociedade — como ineficiente, o Judiciário.
Logo aquele que tem o poder de fazer valer a persecução penal, talvez a mais
temida, por ensejar a restrição da liberdade, e que não poderia permanecer
indiferente a condutas que caracterizam desvios éticos e reprováveis transgressões criminosas no desempenho da função pública.
É certo que apenas com a divulgação do inteiro teor do acórdão do
referido processo o real alcance da decisão será absorvido pela comunidade
jurídica. Mas, de já, pode-se observar ganhos em duas frentes.
Primeiro, a delineação do enquadramento concreto das condutas pelo
Supremo, de modo que doravante a questão não deve mais comportar ques1
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tionamentos acerca de aplicabilidade, como se viu, de modo exemplificativo,
nas discussões sobre ato de ofício e teoria do domínio do fato.
Segundo, a percepção de que o Judiciário, com seus defeitos, funciona.
Não raro tal Poder é mal visto quando se busca averiguar os órgãos públicos
que detêm a confiança da população. Certamente a percepção relativa ao
Judiciário deve ter sofrido positivo impacto, na medida em que superada a
ideia disseminada que nosso sistema de persecução penal não seria capaz de
dar resposta satisfatória quando envolvidos personagens não pertencentes
aos extratos sociais mais baixos.
Isso, contudo, não pode implicar a fácil conclusão de que a persecução
penal na sua concepção mais comum, da restrição da liberdade, deve ser vista
como bastante para o combate das práticas lesivas ao erário.
Como premissa basilar do desenvolvimento das ideias deste texto,
destaca-se a disposição constitucional no que se refere aos direitos humanos
fundamentais:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito;

Ao julgar a Ação Penal 470, o Supremo Tribunal Federal incutiu no
universo acadêmico, nos tribunais e na sociedade em geral a sensação de
que o combate aos crimes de corrupção, ativa e passiva, lavagem de dinheiro
e outros que corrompem a República passam a ter um novo tratamento, de
maior efetividade.
O Brasil é signatário de vários instrumentos internacionais de combate à corrupção. No âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA),
o Brasil assinou em 29/03/1996 a Convenção Interamericana contra a Corrupção, inspirada na necessidade de resguardarem-se a legitimidade das
instituições públicas, a democracia representativa e o desenvolvimento integral dos povos.
Também se pode registrar a Convenção das Nações Unidas, de novembro de 2000, contra o Crime Organizado Transnacional. A referida Convenção
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entra em vigor internacionalmente apenas em 29/09/2003. No Brasil, passa
a vigorar na data de 12/03/2004, por meio do Decreto 5.015.
Essa Convenção estabelece várias medidas a serem adotadas pelos
Estados na prevenção à criminalidade organizada transnacional. Entre elas,
encontram-se a criminalização de diversas condutas praticadas em seu território, que incluem, além da participação em um grupo criminoso organizado
(art. 5º), a corrupção de funcionários públicos nacionais (art. 8º), a obstrução
à justiça (art. 23) e a lavagem do produto desses crimes (art. 6º) e outros
punidos com pena máxima não inferior a quatro anos (art. 2º).
Ao analisar os movimentos legislativos em torno daquilo que foi convencionado internacionalmente, conclui-se pela desorientação e morosidade
no combate aos crimes anteriormente destacados.
Beatriz Corrêa Camargo (2011) aduz:
Quanto à adaptação da legislação penal às exigências dos acordos
mencionados, a postura do Brasil não foi muito feliz. Nesse sentido,
houve inclusive certo retrocesso no que respeita a Convenção Interamericana contra a Corrupção: em pouco mais de dois meses após a
sua promulgação, o Congresso aprova a reforma do texto através do
Decreto 4.534, de 19/12/2002, incluindo uma ressalva ao art. XI, § 1.º,
c, da Convenção, visando esquivar-se do seu compromisso de analisar a
adoção de medidas para incluir como crime no ordenamento “toda ação
ou omissão realizada por qualquer pessoa que, por si mesma ou por
interposta pessoa, ou atuando como intermediária, procure a adoção,
por parte da autoridade pública, de uma decisão em virtude da qual
obtenha ilicitamente, para si ou para outrem, qualquer benefício ou
proveito, haja ou não prejuízo para o patrimônio do Estado”.

No entanto, uma sensível evolução no campo legislativo nacional
sobre o tema é notada após o ano de 2002, com a reforma do Código Penal através da Lei 10.467/2002, que introduziu no Título XI (“Dos Crimes
contra a Administração Pública”) o Capítulo II-A (“Dos Crimes Praticados
por Particular contra a Administração Pública Estrangeira”), criando dois
novos tipos penais e um artigo definindo o conceito de funcionário público
estrangeiro. Além disso, a mesma Lei 10.467/2002 incluiu os crimes contra
a Administração Pública estrangeira no rol de antecedentes do crime de
lavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998).
Após essa reforma, o Código Penal foi novamente modificado pela
Lei 10.763, de 12/11/2003, que aumentou a pena cominada aos crimes de
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corrupção ativa e passiva (arts. 317 e 333) para o mínimo de dois e o máximo
de doze anos de reclusão. Isso se justificou principalmente pelo fato de que
a pena anterior, que variava de um a oito anos, possibilitava a suspensão do
processo nos termos do art. 89 da Lei 9.099/1995.
Ressalte-se que os atuais aspectos processuais e interpretativos da
legislação merecem destaque, pois a transmutação na postura do Poder Judiciário trouxe novos mecanismos de combate às mazelas que ocorrem no
meio daqueles que detêm o poder no âmbito da República.
Nesse delineamento, o Supremo, ao julgar a Ação Penal 470, promove
uma discussão mais norteadora sobre a teoria do domínio do fato e do ato de
ofício, entre outras. Esta discussão repercute na sociedade principalmente
por sua atual importância no contexto histórico recente.
Antes deste julgamento, não se observou dimensão semelhante na
discussão sobre estes temas e, mais importante ainda, na Corte Suprema
brasileira.
O ministro do STF Celso de Mello, em seu voto na Ação Penal 470,
destaca o paradigma para a teoria do domínio do fato ao aduzir:
Não tem sentido afirmar que a teoria do domínio do fato só tem aplicação e incidência quando se tratar de situações excepcionais ou de
situações de anormalidade institucional. Essa teoria do domínio do
fato já foi aplicada em situações de absoluta, absoluta normalidade
institucional. Não é a primeira vez que se evoca nesta Corte a teoria do
domínio do fato. Portanto, esta não é uma fórmula casuística, própria
de regimes autoritários, típica de situações de anormalidade institucional. Decididamente não. A teoria é relevante no caso de grandes
organizações criminosas, que se constituem à sombra do poder, formulando e implementando medidas ilícitas que tinham a finalidade
de realização de um projeto de poder. Estamos a tratar aqui da macrodelinquência governamental, da utilização abusiva e criminosa do
aparato governamental (TAVARES; ROCHA, 2012, p. 37).

A teoria do domínio do fato não tinha, ainda, sido debatida de forma
tão ampla no âmbito do STF.
No âmbito doutrinário, contudo, o tema já foi objeto de extensos estudos, como o de Guilherme Guimarães Feliciano (2005), por exemplo, que
nos traz um interessante cotejo da teoria do domínio do fato com a teoria
da imputação objetiva, além de obra completa sobre o tema, da lavra de
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Damásio de Jesus. Agora, todo esse arcabouço doutrinário terá sua aplicação
delineada pelo Supremo.
O ministro Gilmar Mendes, ao externar seu voto, na Ação Penal 470,
asseverou lucidamente:

A teoria do domínio do fato não seria algo novo. Lembrou que, para
parcela expressiva da doutrina nacional, o legislador de 1984 não optara explicitamente por nenhuma das posições dogmáticas relativas
ao conceito de autoria e pela distinção entre autoria e participação. No
entanto, ao introduzir o dolo na ação típica final, como se poderia depreender da definição de erro de tipo, ao se aceitar o erro de proibição
e ao abandonar o rigorismo da teoria monística em relação ao concurso
de pessoas, teria reconhecido que o agente responderia na medida
de sua culpabilidade. Inferiu, deste modo, que o legislador acolhera
as mais relevantes teses finalistas, o que levaria à conclusão de que
abraçara também a teoria do domínio do fato. Portanto, a solução do
caso não reclamaria grandes debates ou construções teóricas, pois, à
luz do princípio da legalidade, a resposta estaria no art. 29 do CP. Em
obiter dictum, alinhou-se à tese no sentido da validade ou eficácia de
lei, ao manifestar-se a respeito de possível contaminação do resultado
da atividade legislativa, aventada pela doutrina, em casos de eventuais
desvios. Nesse tocante, o relator consignou que essa ilicitude não se
comunicaria, necessariamente, para o produto legislativo, ainda que
supostamente decorresse de motivação espúria. (AP 470/MG, rel. min.
Joaquim Barbosa, 9 a 11/10/2012. (AP-470.)

Apenas há de ser frisado que o posicionamento hoje adotado pelo
STF pertence a parcela majoritária de sua composição atual, sendo o entendimento sobre o delineamento da teoria do domínio do fato passível de
alteração, diante das constantes alterações em sua composição, como tem
acontecido nos últimos anos.
Outro tema trazido à baila no julgamento da Ação Penal 470, no STF,
é a expressividade do ato de ofício. Segundo já se pode perceber, como se vê
no dito pelo ministro Luiz Fux, em seu voto na referida ação penal: Não se
pratica um crime desses se não se tem autoridade. Esse potencial é que caracteriza o crime. Por isso a doutrina considera que o ato formal já caracteriza o
ilícito. O ato de ofício é a prática possível e eventual que explica a solicitação
da vantagem indevida ou seu oferecimento (SETTI, 2012).
O entendimento que hoje predomina no STF pode fortalecer o combate à corrupção no Brasil. Agentes públicos terão a noção de que é corrup231
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ção o fato de receberem vantagem indevida, mesmo que não façam nada
formalmente, mesmo que não pratiquem ou assinem atos.
Vale destacar ainda parte do voto do ministro Celso de Mello ao afirmar o entendimento isento e racional que no julgamento da Ação Penal 470
adotou o STF:

Eu quero registrar, ainda que fosse desnecessário, que o Supremo Tribunal Federal está julgando a presente causa da mesma forma como
sempre julgou os demais processos penais que foram submetidos a sua
apreciação. Esta Corte Suprema está a decidir sobre o litígio penal em
questão com apoio em provas validamente produzidas nos autos do
processo criminal, respeitando sempre, como é de essência do regime
democrático, os direitos e garantias fundamentais que a Constituição
Federal assegura a qualquer acusado. O Supremo não está revendo
formulações conceituais, muito menos flexibilizando direitos e garantias individuais — o que seria absolutamente incompatível com
as diretrizes que orientam a atuação isenta desta Corte em qualquer
processo, quaisquer que sejam os réus, qualquer que seja a natureza
dos delitos (TAVARES; ROCHA, 2012, p. 37).

A delimitação do contorno jurídico de tais temas certamente não
será suficiente para incrementar o combate à corrupção. O efetivo combate
passa pela adoção de mecanismos que possibilitem a rápida recuperação
dos valores apropriados do erário, mormente quando há enriquecimento
ilícito dos agentes do Estado, como um maior uso das ações de improbidade
para tal fim.
Dessa forma, conclui-se que a definição dos contornos de vários elementos jurídicos pelo STF no julgamento da Ação Penal 470 ensejará uma
significativa melhora no combate à corrupção no âmbito penal, na medida
em que tais contornos passarão a ter aplicabilidade, sem discussões sobre a
sua constitucionalidade, em todas as esferas do Judiciário. Mas não se deve
olvidar que a resposta penal não deve ser a única, não devendo ser descuidas
medidas no âmbito cível que resguardem a recuperação de valores indevidamente apropriados pelos agentes do Estado que acumulem patrimônio
de forma ilícita.
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É permitido proibir? Sobre limites ao poder do
legislador penal
Guilherme Michelazzo Bueno1

1 Introdução
A pergunta do doutor Diogo Malan, por ocasião de sua conferência
sobre a pedofilia na internet, sobre o bem jurídico protegido com a incriminação da conduta descrita no art. 241-C do Estatuto da Criança e do Adolescente, causou espécie mais em razão do arraigado sentimento (destaco)
de necessidade de proibição de conduta tão horrível do que pelo desconhecimento do moderno debate em torno da função do direito penal que
vem se desenvolvendo atualmente. É que, acostumados que estamos com
o verdadeiro dogma de que o direito penal tem por função a proteção de
bens jurídicos, não demoramos a ensaiar, tal qual um déspota, um qualquer
valor/motivo/direito/interesse a concretizar o bem protegido pela norma.
Ainda que em tema tão sensível como o direito da criança e do adolescente,
tal pressa possa lá ter suas virtudes, é de se ter cuidado com tais posturas
arraigadas. E aqui já tento introduzir o tema deste meu artigo: colocar em
questão a existência de limites ao poder de proibir. Se a Constituição da República garante a inexistência de crime sem lei anterior que o defina, qual
o limite a tal definição? O que deve ser protegido pelo direito penal: o bem
jurídico? A norma? A moralidade? E depois, qual o momento de atuação da
norma penal: após a criação de um resultado ou já com a mera exteriorização de um ato? Afinal, pode o Estado assumir uma postura paternalista e
proibir, penalmente, conduta que não transcende minha individualidade?
Enfim, existe postura que não transcenda o meu eu?
Estes são alguns questionamentos que vêm sendo levantados paralelamente ao dogma da função do direito penal como de exclusiva proteção
de bens jurídicos, e a eles tivemos acesso após o próprio palestrante nos
indicar um autor que trabalhava neles: Luís Greco. Por meio de uma série
de artigos e traduções, este professor da Universidade Ludwig-Maximilians,
1
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de Munique, na Alemanha, introduz o operador do direito brasileiro a verdadeiros embates em torno da questão da função e dos limites do direito
penal que vêm se desenvolvendo por aquelas terras. Em razão da fundamentalidade das questões colocadas por este último autor e atento à necessária
sinceridade intelectual (mesmo porque confessamos inicialmente a espécie
causada pelo questionamento feito na palestra), advirto que o presente artigo
não tem pretensão alguma senão consubstanciar uma singela introdução à
problemática referida, após nossa leitura de alguns textos sobre o assunto.

2 Em defesa da teoria do bem jurídico: não há poder absoluto

A teoria da proteção do bem jurídico como função do direito penal,
tal como vem sendo defendida há mais de 250 anos, tem suas origens no
Iluminismo e tem como objetivo primordial a limitação do poder de incriminação do legislador:

É possível desenvolver, com base em considerações jusracionalistas
[...] um conceito de crime que não esteja a disposição do legislador, mas
que seja definido pelo dano social que é infligido aos bens naturais e
sociais dos membros da comunidade, não sendo suficiente, para tanto,
uma mera violação à religião ou à moral, mas sim que essa violação
afete um bem de que todos necessitam e é protegido no interesse de
todos [...] (SCHÜNEMANN, 2011, p. 36.)

Assim, segundo este último autor, situar nas teorias contratualistas
o limite do poder de incriminar acarreta, por consequência, o delineamento do que deve ser o bem jurídico protegido — somente o que assegura a
possibilidade do livre desenvolvimento do indivíduo (SCHÜNEMANN, 2011,
p. 37). Na definição de Greco, após aceitar a teoria dualista2 sobre os bens
jurídicos, “bens jurídicos seriam (...) dados fundamentais para a realização
pessoal dos indivíduos ou para a subsistência do sistema social, nos limites
de uma ordem constitucional” (GRECO, 2004).
Uma das pretensões de Luís Greco no estudo por último referido é
perquirir um conceito político-criminal de bem jurídico que sirva de limite
ao poder de punir do Estado, haja vista afirmar que, sob uma perspectiva
dogmática, “toda norma terá seu bem jurídico” (GRECO, 2004).
2

A teoria dualista aceita a existência de bens jurídicos referentes ou não ao indivíduo. Ainda que haja bens
referíveis à coletividade, eles não são sempre e necessariamente reconduzidos aos interesses de indivíduos
concretos. Para mais detalhes, com as implicações de se aceitar outras teorias, conferir GRECO, 2004.
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Mas outro problema surge se ainda se supõe a existência de bens
jurídicos capazes de limitar aquele poder de punir: os limites de sua escolha.

Sobre isso, muito já se disse, cabendo uma breve referência. Os limites
são a observância das características de ultima ratio e da fragmentariedade
do direito penal. Sobre este, já disse Greco que “como o direito penal dispõe
de sanções especialmente graves, não basta uma afetação de qualquer interesse de caráter ínfimo para legitimar a intervenção penal. […] É necessário,
muito mais, que o bem seja dotado de alguma relevância, de fundamental
relevância, de relevância tamanha que possa justificar a gravidade da sanção que a sua violação em regra acarreta. Daí por que precisamos de uma
definição de bem jurídico mais restrita do que a mera referência a valores
constitucionais” (GRECO, 2004). A obediência ao caráter fragmentário do direito penal serviria de baliza à escolha das proibições pelo legislador quando
este exercesse, necessária e previamente à construção de incriminações, um
juízo de ponderação entre a relevância do bem afetado e a consequência da
imposição da pena criminal. Nas palavras de Savio Guimarães Rodrigues,
[...] o tipo legal de crime, portanto, há de descrever a situação fática
concreta que, caso verificada, daria ensejo ao resultado da ponderação
prévia de princípios constitucionais: a prevalência daqueles cujo suporte advém da integridade do bem jurídico afetado e daqueles afetados
pela persecução penal e pela aplicação definitiva da pena, notadamente
a liberdade individual, com a consequente restrição autorizada desta.
(RODRIGUES, 2012.)

3 Outra consequência da defesa: um outro olhar sobre os crimes
de perigo abstrato
Mas não é somente como limite ao poder de incriminar, ao submeter
o nascimento das normas penais a uma pesada crítica argumentativa, que
serve a teoria do bem jurídico. Ela também, reflexamente, acaba por proteger
a liberdade dos indivíduos ao pressupor a atuação da norma penal somente
após um ataque ao bem jurídico protegido.
É nesse âmbito dos estudos que se encontram interessantes pensamentos acerca dos chamados delitos de perigo, muitas vezes apressadamente
tidos por inconstitucionais. Neste ponto, há um enorme esforço intelectual
no sentido de se entender tais antecipações de punibilidade para momentos
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anteriores ao da lesão do objeto do bem jurídico protegido, sem se socorrer
a um não explicável “princípio da ofensividade”.
Um dos autores que tratam deste tema é Roland Hefendehl. O estudioso parte da diferença entre bem jurídico e objeto da ação para distinguir
técnicas legislativas no que se refere à relação entre bem jurídico e objeto
da ação. Com isso, quer o autor demonstrar a existência de bens jurídicos
aparentes, contribuindo para a manutenção da função da teoria do bem
jurídico. Após esclarecer as técnicas segundo as quais o legislador, na elaboração dos tipos penais, acaba fazendo coincidir o bem jurídico protegido
com o objeto da ação, como nos crimes contra o patrimônio e, por meio de
uma identidade somente material, nos crimes de homicídio (bem jurídico é
a vida humana enquanto o objeto da ação é o ser humano), diz haver uma
técnica legislativa que não
[...] apresenta identidade nem formal, nem material entre o bem jurídico e o objeto da ação. O legislador proíbe que se cause uma modificação que não representa uma lesão a bem jurídico. Por meio do
conceito de resultado, pode-se designar um evento que se diferencia
do comportamento e que ainda não se confunde com a lesão ao bem
jurídico. (HEFENDEHL, 2011, p. 58.)

Esta última técnica somente é cabível para tipos penais que tutelam
os bens jurídicos coletivos. Hefendehl elenca as características dos genuínos
bens jurídicos coletivos: não exclusividade de seu gozo, não rivalidade de
seu consumo3 e a não distributividade (HEFENDEHL, 2011, p. 67).  E aquela técnica não se confunde com os chamados tipos de perigo abstrato, que
prescindem de um equivalente material entre a ação típica e o bem jurídico
protegido.
Hefendehl vê a necessidade de apontar a existência de tal equivalente
material porque acredita na teoria do bem jurídico não como um mero valor,
vazio de conteúdo, a ser colmatado pelo legislador à sua vontade4, mas como
uma realidade a limitar seu poder de incriminar.
3

Para escapar das críticas que veem o bem jurídico como meros valores ideais, Hefendehl especifica o
caráter da não rivalidade do consumo do bem coletivo. Para o autor, o consumo denominado irregular do
bem coletivo geraria sua redução e destruição, razão pela qual não é a sua consuntibilidade que é vedada,
mas sim a rivalidade, obviamente excludente, dela (HEFENDEHL, 2011, p. 67).

4

Sem essa busca pelo equivalente material, Hefendehl acabaria tendo de aceitar a crítica de Knut Amelung,
para quem “o caráter ‘vazio’ desse conceito [de bem jurídico], a total indeterminação do valor constitutivo
do bem, fundamenta justamente a sua riqueza: uma vez que o conceito de bem jurídico enquanto tal nada
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Para o autor, a ausência, naquela terceira técnica, de

[...] causalidade lesiva real entre a ação típica e bem jurídico, é de
se exigir aquilo que chamaremos de um equivalente material, que,
nos bens coletivos, atine necessariamente à fase de criminalização. A
idéia de cumulação, desenvolvida com base nos delitos ambientais e
de corrupção, representa tal equivalente (HEFENDEHL, 2011, p. 73).

As conclusões de Hefendehl contribuem para lançar novas luzes sobre
a discussão da legitimidade dos crimes de perigo abstrato, principalmente
porque é desta estrutura típica que lança mão o legislador quando constrói
punições que só aparentemente dizem respeito a bens jurídicos coletivos. A
um só tempo, Hefendehl salva a teoria do bem jurídico como tópico limitante
do poder de punir, ao mesmo tempo em que lança luzes sobre a legitimidade
de diversos tipos que protegem bens jurídicos aparentemente coletivos5.
A Luís Greco não passou despercebidas as consequências da aceitação de tipos de perigo abstrato que tutelam bens jurídicos pseudocoletivos.
Tais bens jurídicos, se decompostos, não desvelam senão verdadeiros bens
jurídicos individuais. Para ele, o perigo de o legislador lançar mão dos bens
jurídicos aparentemente coletivos protegidos por um tipo de perigo abstrato
desconsidera a autonomia individual da pessoa vítima da conduta criminosa, a impossibilitar a interpretação restritiva do alcance da proibição nos
referidos tipos, mesmo quando a própria vítima tem plena capacidade de se
defender de tais condutas6 (e cita, como exemplo, a configuração do crime
diz a respeito de qual deva ser o conteúdo das valorações, para que elas possam elevar algo à categoria de
bem jurídico, o conceito permanece aberto para quase qualquer valoração e as transfere, através de suas
múltiplas funções, ao sistema da Dogmática Penal, sem que este tenha que ser abalado e reconstruído em
razão de cada nova norma” (AMELUNG, 2011, p. 123).

5

Oposta é a posição de Wolfgang Wohlers, para quem a concepção crítica da teoria do bem jurídico
fracassou. Para ele, “precisamente a categoria dos delitos de perigo abstrato não é mais do que um depósito
no qual são estocados todos os tipos penais que não podem ser considerados nem delitos de resultado,
nem delitos de perigo concreto. O desinteresse a respeito de uma análise diferenciada dos delitos de
perigo abstrato corresponde igualmente ao difundido desinteresse em achar uma fundamentação material
convincente para essa classe de delitos” (WOHLERS, 2011).

6

Schünemann aduz à sua vitimodogmática para limitar o alcance do direito penal, como ultima ratio na
proteção de bens jurídicos, quando a própria vítima omite-se na autoproteção de seus bens quando lhe era
possível sem dificuldades e sem qualquer razão. Segundo o autor: “Resta apenas examinar a importância
da contribuição da vítima, quando esta, por um lado, não quer a ocorrência da lesão ao bem jurídico,
mas por outro, omite-se na autoproteção de seus bens sem qualquer razão palpável, o que lhe seria
possível sem maiores dificuldades. Para tratar destes casos, formulei quase trinta anos atrás a chamada
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de charlatanismo, mesmo a despeito de a pessoa enganada autocolocar-se
em perigo), além do que a “desmistificação de bens jurídicos coletivos faz
penas desproporcionadas saltarem aos olhos” (GRECO, 2004). E exemplifica,
fazendo referência à pena cominada ao crime de perigo abstrato tipificado
no art. 270 do Código Penal em relação ao crime de efetiva lesão corporal,
a demonstrar que o bem jurídico tutelado — a saúde pública — não é mais
do que a soma das saúdes individuais. E arremata:
O único ponto de vista que poderia justificar penas relativamente mais
elevadas seria, aqui, o fato de que o perigo é gerado por um número
indeterminado de pessoas. Mas ainda assim esse ponto de vista não
poderia fazer a pena mínima começar acima da do crime de homicídio.
(GRECO, 2004.)

4 Os críticos à teoria do bem jurídico: pode o legislador tudo
incriminar?
Por outro lado, há posições que não veem na teoria do bem jurídico
sua primordial função: a de limite ao poder de incriminação do legislador.
Em artigo de fôlego com o sugestivo título de “Tem futuro a teoria
do bem jurídico? Reflexões a partir da decisão do Tribunal Constitucional
Alemão a respeito do crime de incesto”, Luís Greco parece lamentar a recusa à tradição do liberalismo jurídico-penal por aquela Corte, inebriada
da prerrogativa de avaliação do legislador acerca da sua prognose sobre a
consequência de determinadas incriminações.
Greco informa que,

[...] segundo o Tribunal, para que uma intervenção estatal nos direitos fundamentais seja constitucional, deve ela, formalmente, estar
fundamentada na lei e, materialmente, respeitar os limites da esfera
nuclear da autonomia da vida privada e ser proporcional [...]. Da teoria do bem jurídico, pelo contrário, não se poderia deduzir qualquer
critério constitucional de limitação do legislador. (GRECO, 2010.) Relevante elencar os argumentos do voto divergente do juiz Hassemer,
verdadeiro bastião a favor da teoria do bem jurídico como limite ao

máxima vitimodogmática, deduzida diretamente do princípio da ultima ratio, segundo a qual, dentro
dos limites postos pela interpretação dos tipos, devem ser excluídos do âmbito da punibilidade todos os
comportamentos diante dos quais a vítima não merece nem carece de proteção, uma vez que ela mesma
seria capaz de se proteger suficientemente, se apenas o quisesse” (SCHÜNEMANN, 2005).
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legislador. Para ele, “uma convicção social não é capaz de legitimar
constitucionalmente uma norma jurídico-penal (n. 81). Razões genéticas são, por vários motivos inaceitáveis [...]. Por isso, o dispositivo
protege ‘meras convicções morais – existentes ou supostas’, e, para
este fim ‘há instrumentos diversos e mais idôneos’ do que o direito
penal. (GRECO, 2010.)

Luís Greco lamenta a opção pelo moralismo jurídico-penal na referida
decisão e indaga a respeito da suficiência do liberalismo como contraponto
crítico. Por liberalismo jurídico-penal, diz, pode-se entender a tese segundo
a qual a imoralidade de um comportamento não é uma razão suficiente para
sua incriminação.
Porém, o conceito de comportamento imoral é contingente e sempre
relacionado. Caso se entenda que determinado comportamento é necessário para subsistência da sociedade, tal necessidade “permite que se afirme,
sem distorções, que esses conteúdos serão bens” (JAKOBS, 2011, p. 168).
Jakobs concorda em haver no moderno direito penal delitos cuja proibição,
“se analisada com sobriedade, fundamenta-se numa irritante impertinência,
sem que seja possível mencionar um bem jurídico fixo [...] Desses delitos, o
que será suprimido mais rapidamente deverá ser o incesto – o fundamento
será o de que falta uma lesão a bem [...]” (JAKOBS, 2011, p. 169).
Parece abundante esclarecer que Günther Jakobs não acredita na
capacidade crítica da teoria do bem jurídico como limite ao poder do legislador. Para ele, o conceito de bem jurídico não possui nenhum conteúdo
liberal. É que ele não consegue enxergar a sociedade como um amontoado
de sujeitos possuidores de bens, justamente o pano de fundo da teoria da
lesão ao bem jurídico (JAKOBS, 2011, p. 163). Jakobs, que parte de um conceito sistêmico de sociedade, enxerga a pena criminal como a recomposição
da comunicação da vigência da norma violada. O autor de um ilícito não só
declara algo errôneo sobre o alcance de sua liberdade, mas o faz usurpando
direitos de terceiros, postulando uma sociedade de estrutura diversa. Para
ele, a pena “subtrai liberdades do autor, se necessário mesmo sem utilidade,
como na privação de liberdade, e objetiva com isso que o uso da liberdade
pelo autor não é decisivo” (JAKOBS, 2011, p. 176). Jakobs, outrossim, mesmo
não aceitando a teoria do bem jurídico, vê com muito incômodo a tendência
generalizada do moderno direito penal de antecipar a punibilidade pela cominação de penas a condutas geradoras de perigo abstrato (JAKOBS, 2011,
p. 169-170).
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Luís Greco fundamenta sua crítica ao liberalismo como contraponto
ao moralismo em razão da inexistência, sob a ótica liberal, de um limite
inconcusso ao poder do legislador. Para Greco, o argumento liberal da desnecessidade da punição de um comportamento, porque inútil, é empírico-contingente e, como tal, sucumbe frente ao recurso à prerrogativa de
avaliação do legislador, argumento recorrente na decisão sobre o incesto.
Explica Greco que

[...] a chamada prerrogativa de avaliação designa a faculdade que a
Corte reconhece ao legislador de formular suas próprias suposições
empíricas, especialmente quando diante de situações empiricamente
pouco claras, que envolvam, por exemplo, prognoses difícieis ou avaliações referidas ao plano macrossocial. (GRECO, 2010.)7

Portanto, afirmar ser ou não um comportamento lesivo a um bem
jurídico útil ou não àquilo que se propõe proteger é uma questão empírico-contingente, haja vista a prerrogativa de o legislador, nestes casos, avaliar
se a proibição é útil ou não a um fim almejado por ele.
Para Greco, a teoria do bem jurídico, por ser consequencialista (ao
perquirir sobre a necessidade da proibição frente ao bem jurídico que se
quer tutelar), apenas visualiza os prós e os contras que podem decorrer de
proibições penalmente sancionadas, e não chega a operacionalizar
[...] a ideia de que há direitos que operam como trunfos contra qualquer apelo ao bem comum ou como limites colaterais à promoção de
qualquer fim, pois tais considerações são não consequencialistas, dizem
respeito a barreiras que têm de ser respeitadas, e não a conseqüências
que tem de ser maximizadas. (GRECO, 2010.)8

7

8

Ainda que disponha desta prerrogativa, por óbvio, a atividade legislativa não pode descambar para
ataques a direitos fundamentais. É o que se lê no voto-vista do min. Gilmar Mendes no HC 102.087
(DJe 14/08/2012), no qual se requeria ordem para reconhecer a atipicidade da conduta de portar
arma de fogo desmuniciada. Disse Sua Excelência, citando passagem de decisão da corte alemã: “Se é
certo, por um lado, que a Constituição confere ao legislador uma margem discricionária de avaliação,
valoração e conformação quanto às medidas eficazes e suficientes para a proteção do bem jurídico
penal, e, por outro, que a mesma Constituição também impõe ao legislador os limites do dever de
respeito ao princípio da proporcionalidade, é possível concluir pela viabilidade da fiscalização judicial da constitucionalidade dessa atividade legislativa. O Tribunal está incumbido de examinar se o
legislador considerou suficientemente os fatos e prognoses e se utilizou de sua margem de ação de
forma adequada para a proteção suficiente dos bens jurídicos fundamentais”. (grifei)
Em artigo interessante, Luís Greco aponta os perigos de argumentos consequencialistas relacionados
à proteção da dignidade humana, por exemplo, nos casos de tortura. Argumentos consequencialistas
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Por conseguinte, pouco tem a crítica à teoria do bem jurídico a oferecer em termos de busca de um limite ao poder do legislador.

5 Conclusão

Ao final, chega-se ao sentimento de se aceitar, resignadamente, um
paternalismo jurídico-penal ainda que não referido a bens jurídicos indisponíveis, já que a teoria do bem jurídico não conseguiu cumprir com seu
desiderato.
Sabe que

[...] um comportamento paternalista é a intervenção na liberdade
de uma pessoa com o fim de protegê-la de seu próprio ato lesivo ou
proteger terceiro que consinta na lesão, contrariamente à vontade
demonstrada no momento, preservando-se a vontade real que não
pode ser demonstrada. (MARTINELLI, 2010, p. 234.)

Stuart Mill ensaiou uma crítica liberal ao paternalismo, conforme dá
conta Luís Greco no artigo “A crítica de Stuart Mill ao paternalismo”. Segundo Greco, duas foram as objeções: o argumento do melhor juiz e guardião,
segundo o qual “cada pessoa está na melhor posição para julgar o que é
bom para ela e para comportar-se em função deste juízo” (GRECO, 2007,
p. 323), e o segundo argumento é o das experiências de viver: “todos — a
sociedade e os próprios indivíduos — ganham mais, se se reconhece uma
esfera de soberania a cada indivíduo, na qual ele é livre para tentar novas
coisas” (Ibidem).
Ao final desse seu estudo imprescindível, chega Greco à conclusão
de que a crítica de Stuart Mill ao paternalismo é falha porque baseada em
argumentos consequencialistas e, como tal, carente de fundamentos verdadeiramente sólidos. Isto porque

[...] uma abordagem consequencialista considera o correto uma função
das consequencias da ação que está sendo valorada. Consequências
são uma questão empírica, portanto dependente do estado contingente

levam a aceitar a seguinte conclusão: “a dignidade é algo que apenas se tem de respeitar na medida em
que os custos desse respeito não ultrapassem um determinado limite. Se os demais tiverem um interesse
suficientemente intenso em que se viole a dignidade de um sujeito, essa violação estaria permitida. Não
se reconheceria, assim, qualquer núcleo da personalidade absolutamente protegido contra intervenções
de terceiros” (GRECO, 2009, p. 245).
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do mundo. E como nenhuma ação tem apenas uma consequência, ele
torna um balanço de consequências inevitáveis. (GRECO, 2007, p. 332.)
Para Greco, somente uma deontologia que trabalhe com noções como
autonomia e imperativos categóricos parece ser capaz de limitar, absolutamente, o poder do estado.

E este jovem professor, que nos guiou intelectualmente neste estudo,
encontra um limite absoluto ao pode do legislador, não se referindo à teoria
do bem jurídico e se afastando de uma postura paternalista no artigo “Posse
de droga, privacidade, autonomia: reflexões a partir da decisão do Tribunal
Constitucional Argentino sobre a inconstitucionalidade do tipo penal de
posse de droga com a finalidade de próprio consumo”. Nesse estudo, após
uma corajosa resposta sobre o porquê da não punibilidade dos pensamentos,
encontra o professor um limite ao poder de incriminar: a autonomia individual, porque ela não é um privilégio, ela não colide com outra autonomia e
ela pressupõe a autonomia de terceiro (GRECO, 2010/2).
E para quem pensa que as discussões aqui brevemente referidas não
pertencem mais ao campo da práxis jurídica, é de se recordar que o Supremo Tribunal Federal deve a elas se referir por ocasião do julgamento do RE
635659, no qual se discute se a posse de droga para consumo não atinge o
direito à intimidade e à vida privada. Outrossim, o anteprojeto de Código
Penal elenca como causa de exclusão do tipo o princípio da insignificância,
prevendo, como um de seus requisitos, a inexpressividade da lesão jurídica
provocada (art. 28, § 1º, c). Tal previsão demandará dos operadores do direito uma posição sobre a aplicação de tal excludente aos crimes de perigo
abstrato, demandando, por consequência, o desvelamento de estruturas
delituais que antecipam a atuação normativa para momentos anteriores
àquela lesão para fins de proteção de falsos bens jurídicos coletivos.
Enfim, a questão sobre o bem jurídico protegido, quando menos, faz
suscitar aquela desconfiança sadia da qual origina a reflexão. Para terminar,
nesse sentido, as palavras de Amelung:
Psicologicamente, deve-se suspeitar por trás de muitas leis penais um
perigoso misto de moral e inveja em relação em relação ao moralmente
despreocupado, de revolta justificada e de sentimentos de inveja que
flutuam livremente, de cuidadosa proteção a bens jurídicos e de mera
busca de bodes expiatórios. (AMELUNG, 2011, p. 131.)
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Da incompatibilidade da Súmula 122 – STJ
com a Constituição Federal
José Henrique Guaracy Rebêlo1

A competência da Justiça Federal tem assento constitucional, e em
matéria criminal2, previsão expressa no art. 109, cujo inciso IV excepciona
as contravenções penais.
Por essa razão, o STJ expediu a Súmula 38, segundo a qual compete
à Justiça estadual o processo e julgamento das contravenções, ainda que
cometidas em detrimento de bens da União.
Todavia, em determinas ocasiões, quer em razão da estreita ligação
entre dois fatos delituosos, ou entre duas ou mais pessoas que concorrem
para a prática do mesmo crime, mostra-se conveniente o julgamento conjunto de todos eles, homenageando-se os princípios da celeridade e economia
processual, evitando-se a oclusão de decisões conflitantes3.
Portanto, a continência e a conexão4 se apresentam como critérios
que modificam a competência.
O que se indaga é se tal critério, claramente estampado na Súmula
122 do STJ5, pode produzir a alteração de regras de competência absoluta,
1

Juiz federal.

3

A propósito, adverte Pimenta Bueno (apud ESPÍNOLA FILHO, 1955, v.2, p. 135): “Todos os meios
de acusação, defesa e convicção estão em completa dependência. Separar será dificultar os esclarecimentos, enfraquecer as provas, e correr o risco de ter afinal sentenças dissonantes ou contraditórias. Sem o exame conjunto, e pelo contrário com investigações separadas, sem filiar todas as
relações dos fatos, como reconhecer a verdade em sua integralidade, ou como reproduzir tudo isso
em cada processo?”

2

4
5

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: IV – os crimes políticos e as infrações
penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça
Militar e da Justiça Eleitoral.”

Código de Processo Penal, arts. 76 a 82.

Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência
federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, a, do CPP.
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que têm origem constitucional e, portanto, caracterizariam competência
improrrogável, imodificável.
Em passado não muito remoto, malgrado o vigor de tal afirmação,
calcada em norma expressa da Constituição, houve dúvidas a respeito de
eventual conflito normativo, tendo em conta a hipótese de conexão entre
contravenção penal e crime da alçada da Justiça Federal.
O STJ enfrentou a questão (Conflito de Competência 12.351/RJ, julgado em 04/05/1995 e relatado pelo ministro Jesus Costa Lima)6 ora fazendo
expressa referência à Súmula 52, do extinto Tribunal Federal de Recursos,
ora decidindo pela impossibilidade de prorrogação da competência do Juízo
Federal, impondo-se a separação de processos7.
Evidentemente, o mesmo entendimento acima referido deve ser
aplicado nos casos de conexão de crime originalmente de competência da
justiça comum estadual com crime originalmente de competência da justiça
comum federal, a fim de que possa prevalecer a regra constitucional que fixa
a competência da Justiça Federal, até porque, desde os romanos, “ubi eadem
est ratio, ibi ide jus”8.
De fato, a competência da Justiça Federal é taxativamente definida
pela Constituição, não podendo ser objeto de ampliação sequer por lei9.
De igual maneira decide o Supremo Tribunal Federal10.
6

7

8
9

I – Compete à Justiça Federal processar e julgar crime de descaminho e à Justiça do Estado a
contravenção penal – art. 109, IV, da Constituição. II – As denúncias oferecidas pelos representantes
do Ministério Público Federal e Estadual não guardam identidade absoluta quanto aos fatos
descritos. Além disso, somente se prorroga competência para Juízo que possui competência para
julgar as causas. III – A Súmula 52 do extinto Tribunal Federal de Recursos declarava competente
a Justiça Federal para processar e julgar crimes conexos de competência federal e estadual. IV –
Conflito não conhecido.

I – As contravenções, mesmo que praticadas em detrimento de interesses da União são apreciadas
na Justiça Estadual (Súmula n. 38 – STJ). II. Na hipótese de conexão ou continência, prevalece a
regra constitucional (art. 109, inciso IV), indicando a necessidade do desmembramento. Conflito
julgado procedente.” (STJ – CC 20.454, rel. min. Felix Fischer, julgado a 13/12/1999.)
A mesma razão autoriza o mesmo direito.

Nesse sentido, entre outros, acórdão do próprio STJ, publicado na RSTJ 92/157, segundo o qual “a
competência da Justiça Federal, fixada na Constituição, somente pode ser ampliada ou reduzida por
emenda constitucional, contra ela não prevalecendo dispositivo legal hierarquicamente inferior”.

10

HC 79.331, rel. min. Celso de Melo, julgado em 24/08/1999: a competência penal da Justiça Federal comum — que possui extração constitucional — reveste-se de caráter absoluto, está sujeita a
regime de direito estrito.
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Ora, a Súmula 122-STJ deita suas raízes nos arts. 76 e seguintes do
Código de Processo Penal (Decreto-Lei 3.931/1941), norma de hierarquia
inferior à Constituição e que não pode prevalecer contra o texto da Carta de
1988, a qual, em momento algum, conferiu competência à Justiça Federal
para o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência
federal e estadual.
Alguns argumentam que situação análoga ocorre com a competência
do tribunal do júri, no qual não se verifica discussão alguma sobre a propriedade da ampliação de seu alcance, para albergar o processo e julgamento de
ações penais conexas e originárias da continência.
Contudo, as circunstâncias são diversas na medida em que, como
salienta Renato Brasileiro de Lima11, no particular a lei processual penal
“não malfere a Constituição Federal, pois esta, na verdade, estabelece uma
competência mínima do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a
vida (CF, art.5º, XXXVIII, d),o que, no entanto, não impede que a lei ordinária
possa ampliar sua competência”.
Adverte Maria Lúcia Karam12 que “as regras infraconstitucionais
que disciplinam a atribuição de competência pela vinculação de causas,
em nenhuma hipótese, podem se sobrepor às regras constitucionais concretizadoras do princípio do juiz natural. Quando em confronto com regra
constitucional sobre competência, a conexidade de causas deixa de ser fator
determinante de competência, não podendo levar à reunião de ações. Aqui,
a atuação de órgãos jurisdicionais diversos, em diferentes processos, irá
decorrer de imposição do próprio texto constitucional, a necessariamente
resultar na consideração isolada de causas”.
Sob tal análise, é forçoso concluir-se que a Súmula 122-STJ dispensa
aplicação, por evidente colisão com a Constituição da República, de sorte
que, mesmo em hipóteses de conexão entre crimes de competência da Justiça
estadual e Federal, ou conflito originário de continência, ainda que a reunião
para julgamento conjunto fosse recomendável, em atenção à celeridade,
economia processual e para evitar-se julgamentos conflitantes, o crime estadual deverá ser processado e julgado pela Justiça estadual e o crime federal
deverá ser processado e julgado pela Justiça Federal.
11

12

In Competência Criminal, Bahia: Editora JusPodium, 2010, p. 572.

In Competência no processo penal. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 97.
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Controle de convencionalidade da Lei 11.340/2006:
necessidade de complementação da tese jurídica fixada pelo
Supremo Tribunal Federal
Lucas Mariano Cunha Aragão de Albuquerque1

1 Introdução
Após o advento da Emenda Constitucional 45/2004, que, entre
inúmeras inovações, instituiu o art. 5º, § 3º, da Constituição da República
de 1988, instaurou-se uma discussão acerca da natureza jurídica dos tratados
internacionais que versam sobre direitos humanos e que foram incorporados
ao ordenamento jurídico brasileiro sem a exigência do quórum qualificado
disposto no citado dispositivo constitucional.
O presente trabalho não se imiscui nas discussões doutrinárias acerca
do papel hierárquico-normativo hoje ostentado pelos tratados internacionais
que dizem respeito aos direitos humanos, tema notoriamente denso e assaz
controvertido. Em verdade, em termos práticos, a situação encontra-se
parcialmente definida quanto à posição hierárquica de tais tratados em nosso
ordenamento jurídico, uma vez que já há precedente judicial do Supremo
Tribunal Federal fixando orientação sobre o tema.
Ocorre que a segura aplicação dos tratados internacionais que
tratam de direitos humanos e foram incorporados ao ordenamento jurídico
brasileiro sem a exigência do quórum qualificado previsto pelo art. 5º, § 3º,
está longe de ser uma realidade livre de controvérsias. Isto porque, conforme
será abordado, a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal permite
que leis internas e tratados internacionais convivam simultaneamente em
nosso ordenamento jurídico, sem que haja nenhuma influência recíproca no
plano da vigência das referidas espécies normativas. Essa possibilidade de
coexistência entre as citadas espécies normativas tem gerado indefinições
acerca da norma a ser aplicada em determinado caso concreto, notadamente
1

Juiz federal substituto.
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quando a proteção de determinado bem jurídico é mais ampla e profunda na
lei interna do que no tratado internacional sobre direitos humanos.
A partir do exame de uma hipótese específica verificada em nosso
ordenamento jurídico, em que há a coexistência entre lei ordinária e tratado
internacional sobre direitos humanos não incorporado à nossa ordem
interna sob o regime do art. 5º, § 3º, da Constituição da República de 1988,
demonstrar-se-á a carência de uma clara diretriz que explicite a norma a ser
aplicada no caso concreto, sendo necessário que o Supremo Tribunal Federal
edite precedente judicial que venha a complementar a orientação já fixada.

2 A atual orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o
status dos tratados de direitos humanos incorporados ao
ordenamento brasileiro sem o quórum qualificado

Revendo posição sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou
precedente judicial que atualmente fixa a tese que deve orientar o tema.
Durante o julgamento do RE 466.343/SP, nossa Suprema Corte entendeu
que os tratados sobre direitos humanos incorporados sem o quórum
qualificado possuem hierarquia diferente daquela ostentada pelos tratados
internacionais que versam sobre matérias alheias à temática dos direitos
humanos.
Prevaleceu o entendimento de que todos os tratados internacionais
incorporados pelo Brasil devem apresentar compatibilidade com a
Constituição da República de 1988, estando a ela submissa em uma
perspectiva hierárquico-normativa.
Ponderando o caráter especial dos tratados de direitos humanos,
incorporados sem o quórum qualificado, consignou o STF que tais diplomas
são hierarquicamente superiores à legislação ordinária interna, possuindo
assim o que se denominou de status de supralegalidade. Referidos tratados,
segundo nossa máxima Corte, não alteram a vigência de lei interna que com
eles seja conflitante, possuindo, entretanto, o que se denominou de “eficácia
paralisante”. Desta forma, a lei interna eventualmente conflitante com um
tratado de direitos humanos incorporado pelo Brasil continua vigente, sendo
apenas inaplicável naquilo em que for conflitante com o tratado.
O Supremo Tribunal Federal tem seguido a orientação fixada no
RE 466.343/SP. Para fins de completa compreensão da diretriz fixada,
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transcreve-se aqui parte de um julgado relatado pela ministra Carmen Lucia
(AI 705.483), em que se invoca a citada orientação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL: IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
[...]

3. No recurso extraordinário, o Agravante alega que o Tribunal a quo
teria contrariado o art. 5º, inc. LXVII, da Constituição da República.
Argumenta que “o entendimento do Tribunal a quo no sentido de que
a prisão civil do Recorrido não seria cabível não merece prosperar
diante do teor do artigo 5º, inciso LXVII, da Carta Magna e, salvo melhor
juízo, deixa impune a conduta reprovável do
Recorrido” (fl. 394).

4. A decisão agravada teve como fundamento para a inadmissibilidade
do recurso extraordinário a ausência de contrariedade à Constituição.
O Agravante reitera os argumentos formulados no recurso extraordinário. Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a prisão
civil por dívida está restrita à hipótese de inadimplemento voluntário e inescusável de pensão alimentícia. Confiram-se, a propósito, os
seguintes julgados:

“PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL EM FACE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. INTERPRETAÇÃO DA PARTE
FINAL DO INCISO LXVII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE
1988. POSIÇÃO HIERÁRQUICO-NORMATIVA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO
BRASILEIRO. Desde a adesão do Brasil, sem qualquer reserva, ao Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção
Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica
(art.7º, 7), ambos no ano de 1992, não há mais base legal para prisão
civil do depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico no
ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da
legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a
legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou
posterior ao ato de adesão. Assim ocorreu com o art. 1.287 do Código
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Civil de 1916 e com o Decreto-Lei 911/1969, assim como em relação
ao art. 652 do Novo Código Civil (Lei 10.406/2002).
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969.
EQUIPAÇÃO DO DEVEDOR-FIDUCIANTE AO DEPOSITÁRIO. PRISÃO
CIVIL DO DEVEDOR-FIDUCIANTE EM FACE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. A prisão civil do devedor-fiduciante no âmbito
do contrato de alienação fiduciária em garantia viola o princípio da
proporcionalidade, visto que: a) o ordenamento jurídico prevê outros
meios processuais-executórios postos à disposição do credor-fiduciário
para a garantia do crédito, de forma que a prisão civil, como medida
extrema de coerção do devedor inadimplente, não passa no exame da
proporcionalidade como proibição de excesso, em sua tríplice configuração: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido
estrito; e b) o Decreto-Lei 911/1969, ao instituir uma ficção jurídica,
equiparando o devedor-fiduciante ao depositário, para todos os efeitos
previstos nas leis civis e penais, criou uma figura atípica de depósito,
transbordando os limites do conteúdo semântico da expressão “depositário infiel” insculpida no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição
e, dessa forma, desfigurando o instituto do depósito em sua conformação constitucional, o que perfaz a violação ao princípio da reserva
legal proporcional. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO” (RE 349.703, rel. min, Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje, de
04/06/2009).
“PRISÃO CIVIL. Depósito. Depositário infiel. Alienação fiduciária. Decretação da medida coercitiva. Inadmissibilidade absoluta. Insubsistência
da previsão constitucional e das normas subalternas. Interpretação do
art. 5º, inc. LXVII e §§ 1º, 2º e 3º, da CF, à luz do art. 7º, § 7º, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa
Rica). Recurso improvido. Julgamento conjunto do RE 349.703 e dos
HCs 87.585 e 92.566. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.” (RE 466.343, rel. min. Cezar
Peluso, Tribunal Pleno, DJe, de 04/06/2009.)
7. Dessa orientação jurisprudencial não divergiu o acórdão recorrido.
8. Pelo exposto, nego seguimento a este agravo (art. 557, caput, do
Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 30 de setembro de 2010.
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Relatora
(Destacou-se)

3 Repercussões do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal
Federal
Embora reconhecida como tímida por boa parte da doutrina
internacionalista, que reconhece o caráter de norma constitucional aos
tratados de direitos humanos incorporados ao direito brasileiro, qualquer
que seja o quórum da incorporação (PIOVESAN, 2011), a orientação
jurisprudencial citada destaca-se ao romper com a tradição de nossa
comunidade jurídica de reconhecer aos tratados internacionais de direitos
humanos a mesma hierarquia da legislação ordinária. Trata-se de uma etapa
fundamental na consolidação, entre nós, de uma significativa proteção dos
valores mais caros à Humanidade.
A relativização do conceito de soberania nacional e a consequente
abertura dos ordenamentos domésticos à normatividade internacional é
fenômeno que tem marcado os países democráticos ao longo do século XX
e neste início do século XXI. Abordando a inserção tardia do Brasil nesse
processo e destacando a importância do novo posicionamento do STF,
ponderam Luiz Flávio Gomes e Valério de Oliveira Mazzuoli (2010, p. 88):
O Estado de Direito constitucional é regido (sobretudo) pela Constituição de cada país: esse modelo de Estado de Direito é criado e aplicado
pelos legisladores e juízes internos respectivos. O Estado de Direito Internacional possui outra estruturação: ele é fruto da vontade de muitos
Estados (que aprovam convenções e tratados internacionais) de forma
coordenada, no exercício de suas atribuições independentes. Mas não
são dois modelos excludentes; ao contrário, são complementares um ao
outro. No caso brasileiro, aliás, são complementares e historicamente
sucessivos, porque somente agora (no princípio do século XXI) é que
a nossa jurisprudência (finalmente) começou a prestar atenção seriamente no aspecto internacional do Estado de Direito constitucional
(sumamente relevante, nesse sentido, a posição do STF, adotada no
dia 03/12/2008, no RE 466.343-1-SP e HC 87.585-TO).

Além do aprofundamento da inserção do Brasil no contexto da ordem
jurídica internacional, a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal
255

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

modificou o panorama do exame de compatibilidade hierárquico-normativa
a que deve ser submetida a legislação ordinária interna.
Até 2008, era imperativo que o Poder Judiciário verificasse a
compatibilidade material e formal de determinado diploma legal com a
Constituição. Uma vez que se estabeleceu que os tratados internacionais
de direitos humanos possuem posição hierárquica superior à legislação
ordinária, dotados que são de “eficácia paralisante” em relação a todo o
conteúdo que esteja disposto de forma diversa na legislação interna,
é necessário verificar também a compatibilidade entre a legislação
interna brasileira e os tratados internacionais que versem sobre direitos
humanos. Consolida-se, assim, a necessidade de, além do controle de
constitucionalidade, existir um controle de convencionalidade das leis2.
Sobre o tema, leciona Flávia Piovesan (2011):
O julgado proferido em dezembro de 2008 constitui uma decisão paradigmática, tendo a força catalisadora de impactar a jurisprudência
nacional, a fim de assegurar aos tratados de direitos humanos um regime privilegiado no sistema jurídico brasileiro, propiciando a incorporação de parâmetros protetivos internacionais no âmbito doméstico
e o advento do controle de convencionalidade das leis.

A nomenclatura já foi utilizada em 2006 pela Corte Interamericana
de Direitos Humanos, expressando a ideia já exposta, conforme transcrição
parcial a seguir:
Quando um Estado ratifica um tratado internacional como a
Convenção Americana, seus juízes, como parte do aparato do Estado,
também estão submetidos a ela, o que lhes obriga a zelar que os efeitos
dos dispositivos da Convenção não se vejam mitigados pela aplicação
de leis contrárias a seu objeto, e que desde o início carecem de efeitos
jurídicos [...] o Poder Judiciário deve exercer uma espécie de “controle de
convencionalidade” entre as normas jurídicas internas que aplicam nos casos
concretos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Nesta tarefa,
2

A nomenclatura ainda não é pacífica na doutrina brasileira. Valerio de Oliveira Mazzuoli diferencia o controle de convencionalidade das leis do controle de supralegalidade das leis. A diferenciação
ganha relevo porque o destacado internacionalista diverge da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, atribuindo o status de norma constitucional aos tratados de direitos humanos incorporados ao ordenamento brasileiro sem o quórum qualificado. Para a finalidade deste trabalho,
o relevante é realçar a necessidade de verificar a compatibilidade entre a lei interna e os tratados
internacionais sobre direitos humanos. Para aprofundar a diferenciação, consultar Mazzuoli, 2010.

256

I Jornada de Direito Penal

o Poder Judiciário deve ter em conta não somente o tratado, mas também
a interpretação que do mesmo tem feito a Corte Interamericana, intérprete
última da Convenção Americana. Caso Almonacid Arellano e outros VS. Chile.
(PIOVESAN, 2011, p. 134-145.)
Há, portanto, a necessidade de que se proceda a um exame de
compatibilidade vertical entre a lei e os tratados internacionais sobre direitos
humanos, sendo estes também agora dotados de parametricidade.
Tal panorama impõe novos desafios às magistradas e aos magistrados
brasileiros, que devem dominar o conteúdo da normatividade internacional
protetiva dos direitos humanos da qual o Brasil é signatário, bem como a
interpretação que tem sido conferida a este corpo normativo pelas cortes
internacionais.

4 Lacunas verificadas na orientação fixada pelo Supremo
Tribunal Federal. A lei interna mais protetiva. O caso da
violência doméstica e familiar contra a mulher

Como já afirmado, a posição fixada pelo Supremo Tribunal Federal
coloca os tratados sobre direitos humanos, incorporados ao ordenamento
pátrio sem o quórum constitucionalmente qualificado, em posição hierárquica
superior à legislação interna, possuindo o status de “norma supralegal”.
Ocorre que, também segundo o que tem decidido nossa Suprema
Corte, tratados internacionais de direitos humanos e a legislação interna que
tratem do mesmo assunto são normas que não se influenciam reciprocamente
no plano da vigência normativa, sendo plenamente possível a coexistência
de uma lei ordinária e um tratado internacional de direitos humanos
abordando o mesmo assunto. A posição estabelecida pelo STF assevera
que o tratado internacional sobre direitos humanos, norma de hierarquia
superior, possui uma “eficácia paralisante” em relação ao conteúdo disposto
de forma diversa na legislação interna; diante do conflito, aplica-se ao caso
concreto a disciplina conferida pelo tratado internacional, sem que tenha
sido estabelecida alguma ressalva por parte do STF.
Há uma lacuna importante na disciplina estabelecida por nossa
Suprema Corte. O exame dos julgados que consolidaram o entendimento pela
supralegalidade dos tratados internacionais de direitos humanos demonstra
que não foi abordada a discussão sobre qual norma deve ser aplicada quando
a proteção do bem jurídico tutelado é mais ampla na legislação interna do que
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no instrumento normativo internacional. Em casos tais, ainda assim haveria
uma preponderância do tratado internacional sobre direitos humanos em
detrimento da lei doméstica?
A doutrina internacionalista já se ocupa da questão há bastante
tempo. Veja-se o que afirma o professor Valério Mazzuoli (2010, p. 30):

É dizer, tais tratados passaram a ser fontes do sistema constitucional de
proteção de direitos no mesmo plano de eficácia e igualdade daqueles
direitos, expressa ou implicitamente, consagrados pelo texto constitucional, o que justifica o status de norma constitucional que detêm tais
instrumentos internacionais no ordenamento jurídico brasileiro. E esta
dualidade de fontes que alimenta a completude do sistema significa
que, em caso de conflito, deve o intérprete optar preferencialmente
pela fonte que proporciona a norma mais favorável a pessoa protegida
(princípio internacional pro homine), pois o que se visa é a otimização
e a maximização dos sistemas (interno e internacional) de proteção
dos direitos e garantias individuais. Poderá, inclusive, o intérprete,
aplicar ambas as normas aparentemente antinômicas conjuntamente,
cada qual naquilo que tem de melhor à proteção do direito da pessoa,
sem que precise recorrer aos conhecidos (e, no âmbito dos direitos
humanos, ultrapassados) métodos tradicionais de solução de antinomias (o hierárquico, o da especialidade e o cronológico).

A questão torna-se singularmente complexa quando a proteção
instituída a determinado bem jurídico pelas disciplinas legal e convencional
envereda pelo âmbito do direito penal.
É quase intuitivo que, quando haja um tensionamento entre a
satisfação de um direito creditício e a preservação do jus libertatis do
devedor, opte-se pela preponderância deste. No momento que se adentra na
seara penal, a controvérsia adquire novas nuances, que exigem uma diretriz
clara acerca da indicação de qual a norma que deve reger o caso concreto.
Isto porque, diante da preponderância da sanção penal como instrumento de
garantia de proteção a um bem jurídico, quanto maior a abrangência desta
proteção, maior será a ingerência do Estado sobre o jus libertatis do indivíduo.
Não se pode jamais olvidar que uma das finalidades da normatividade penal
é a instituição de limitações aos poderes do Estado. Se de um lado a norma
penal significa uma firme figura de proteção de um bem jurídico escolhido
como suficientemente digno deste tipo de tutela, de outro há (ou deveria
haver) uma clara definição de como deve atuar o Estado na restrição do
direito de liberdade. O exame da questão exige essa dupla ótica.
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Examinemos um claro caso de “conflituosidade” entre a lei penal
brasileira e os instrumentos internacionais dos quais o Brasil é signatário.
A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência Contra a Mulher, conhecida como Convenção de Belém/PA,
foi ratificada pelo Brasil em novembro de 1995, bem como adotada pela
Organização dos Estados Americanos – OEA. Incorporada ao ordenamento
brasileiro sem a disciplina do art. 5, § 3º, da Constituição da República
de 1988, é norma supralegal que rege o tema no Brasil. O texto da citada
Convenção, especialmente seu art. 2º, §1º, exige, para a configuração de
situação de violência doméstica familiar contra a mulher, o requisito da
coabitação, atual ou pretérita. Vale dizer, agressor e vítima devem conviver
ou ter convivido no mesmo domicílio para que se aplique a disciplina da
Convenção.
A Lei 11.340/2006, por sua vez, dispensa o requisito da coabitação
para configuração da situação de violência doméstica e familiar contra a
mulher. O art. 5º, III, da referida lei expressamente afasta a exigência da
coabitação, limitando-se a exigir que o ato de agressão esteja relacionado
a um contexto de qualquer relação íntima de afeto entre agressor e vítima.
Uma vez que a disciplina da Lei 11.340/2006 traz consequências mais
gravosas para aquele que pratica atos de violência, vedando-se, por exemplo,
a substituição de pena privativa de liberdade que impliqueem pagamento
isolado de multa, percebe-se que o âmbito de proteção da dignidade da
mulher é mais amplo no citado dispositivo legal.
Em tal caso, há uma preponderância da Convenção Interamericana
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, com a verificação
de eficácia paralisante em relação àquilo que for disposto de forma diversa
na lei brasileira, no caso em questão, a exigência do requisito da coabitação
para a verificação de situação de violência doméstica e familiar contra a
mulher, ou é aplicável a norma mais favorável ao bem jurídico tutelado?
Guilherme de Souza Nucci (2009, p. 1.168) critica a redação do art.
5º, III, ponderando a necessidade de uma descrição mais taxativa de seu teor.
Além disso, sustenta a inaplicabilidade do dispositivo, diante da contradição
com os instrumentos internacionais que regem o tema, conforme se percebe
abaixo:
Aplicando-se, literalmente, o disposto nesta Lei, teríamos o surgimento do Direito Penal máximo, incoerente com o Estado Democrático
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de Direito. Em interpretação literal do disposto no inciso III do art.
5º desta Lei, poderíamos aplicar a agravante (seria “crime violento,
cometido contra a mulher, na forma da lei específica”, de acordo com
a nova redação da parte final da alínea f do inciso II do art. 61 do
CP) para uma amiga que praticasse lesão corporal contra outra, com
a qual, por muito tempo, manteve relação íntima de afeto (amizade
íntima, sem qualquer conotação sexual), o que seria um autêntico absurdo. Esse cenário legal está longe de significar o cumprimento do
disposto nas duas Convenções Internacionais de proteção à mulher
discriminada. Cuida-se de um delito comum, cometido por uma mulher contra outra. Sem qualquer agravante. O Direito Penal não pode
passar a considerar mais gravemente a agressão de uma pessoa amiga
contra outra somente pelo fato de ser a vítima mulher. Cremos ser
inaplicável o disposto no inciso III do art. 5º desta Lei, para efeitos
penais. Na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar
a Violência Contra a Mulher, no art. 2º, §1º, prevê-se que a violência
contra a mulher tenha ocorrido dentro da família ou unidade doméstica ou em “qualquer outra relação interpessoal, em que o agressor
conviva ou tenha convivido no mesmo domicílio que a mulher e que
compreende, entre outros, o estupro, violação, maus-tratos e abuso
sexual”. Logo, é bem menos abrangente do que a redação do inciso
III do art. 5º da Lei 11.340/2006. Exige-se no texto da Convenção a
existência de coabitação atual ou pretérita. Na Lei 11.340/2006 basta
a convivência presente ou passada, independentemente de coabitação.
Ora, se agressor e vítima não são da mesma família e nunca viveram
juntos, não se pode falar em violência doméstica e familiar. Daí emerge
a inaplicabilidade do disposto no inciso III.

Por sua vez, o professor Pedro Rui da Fontoura Porto (2011, p. 27)
adota o posicionamento de prevalência da norma que melhor proteja o bem
jurídico, sustentando, no ponto, a dispensa do requisito da coabitação:
Tal excesso, contudo, salvo melhor juízo, não teria o condão de tornar inaplicável a lei interna, visto inexistir qualquer vinculação do
legislador brasileiro aos estritos limites da normativa internacional.
Mais censurável seria se a lei interna fosse promulgada em um nível
menor de proteção do bem jurídico do que aquele estipulado no plano
do Direito Internacional; em contrapartida, optar por um nível mais
profundo de proteção, afigura-se possível.

A controvérsia doutrinária, em verdade, não é recente, sendo
predominante a posição de que, entre nós, é aplicável o art. 5º, III, da Lei
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11.340/2006, sendo dispensável a coabitação como requisito para que se
verifique a situação de violência doméstica e familiar contra a mulher.
O panorama atual, entretanto, é diverso. É imperioso reexaminar o
tema à luz da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal em 2008. Uma
vez que agora está expressamente consolidado que os tratados internacionais
sobre direitos humanos possuem hierarquia superior à legislação interna,
resta definir se essa superioridade sempre prevalecerá, qualquer que seja o
nível de proteção estabelecido pelo instrumento internacional, ou se haverá a
preponderância da norma mais favorável, mediante a aplicação do princípio
pro homine. O debate deve, inclusive, levar em consideração o imperativo
constitucional que estabelece a descrição taxativa e restrita das condutas
tidas por criminosas, instrumento fundamental de controle dos poderes do
Estado na esfera dos indivíduos.
Feito o alerta, espera-se que a questão seja dirimida pelo Supremo
Tribunal Federal o mais breve possível.
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Princípio da Insignificância e sua aplicação aos crimes
ambientais
Luciana Raquel Tolentino de Moura1

1 O princípio da Insignificância
1.1 Definição e relação com outros princípios de direito penal
O princípio da insignificância, como bem observou Assis Toledo, “se
revela por inteiro por sua denominação” (TOLEDO, 2001, p. 133). De acordo
com esse postulado, as ações ou omissões que afetem, de forma ínfima, um
bem jurídico penal devem ser consideradas materialmente atípicas2.
A norma penal “existe para a tutela de alguns bens ou interesses
(de especial relevância) consubstanciados em relações sociais valoradas
positivamente pelo legislador para constituir o objeto de uma especial e
qualificada proteção, como é a penal” (GOMES, 2002, p. 18). De acordo com
esse raciocínio, um indivíduo só “pode ser responsabilizado pelo fato cometido quando tenha causado uma concreta ofensa, ou seja, uma lesão ou ao
menos um efetivo perigo de lesão para o bem jurídico que constitui o centro
de interesse da norma penal” (GOMES, 2008, p. 15).
Welzel, pai do princípio da adequação social, entendia que este seria
capaz de resolver o problema referente à aplicação da lei penal no caso de
lesões ínfimas ao bem jurídico. O princípio da insignificância, da forma como
hodiernamente é compreendido, foi pensado por Claus Roxin, que, inspirado
no aforismo oriundo do direito romano expressado no brocardo minima non
curat praetor, propôs regra abstrata e geral para delimitação do tipo penal.
Juntamente com os princípios da fragmentariedade e da intervenção
mínima, o princípio em comento tem o escopo de reduzir ao máximo o campo
1
2

Juíza federal substituta.

Bittencourt (1997, p. 45) ensina que “a tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade aos
bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente
para configurar o injusto típico”.
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de atuação do direito penal, reservando-o para a tutela de valores sociais
indiscutíveis (TOLEDO, 2001, p. 133). Daí a afirmação de que o direito penal
não deve ocupar-se de bagatelas.
O princípio encontra-se intimamente ligado ao princípio da intervenção penal mínima e ao princípio da fragmentariedade, que trazem a compreensão de que nem toda conduta causadora de lesão aos bens jurídicos
será objeto de reprovação pelo direito penal, mas apenas as condutas mais
gravosas e que atingem os bens jurídicos mais relevantes serão albergados
por este ramo do direito.
Além disso, concretiza o princípio da proporcionalidade em sua vertente da proibição de excesso, que impõe a exigência da proporcionalidade
entre a gravidade da lesão ao bem jurídico e a da reprovação dessa conduta.
A insignificância, nesse aspecto, atua de modo a impedir a incidência da norma penal naquelas condutas para as quais ela se mostre desproporcional à
lesão causada pela ação ou omissão do sujeito.
Pode-se dizer que a tese da insignificância tem seus fundamentos nos
princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade e adequação social
e, como finalidade, a instituição de uma adequação entre o delito e a pena
imposta, conforme determinado pelo princípio da culpabilidade enquanto
medida da pena.
1.2 Natureza jurídica do princípio da insignificância

A despeito de não ser possível afirmar que a questão referente à
natureza jurídica do princípio em tela é isenta de divergências doutrinárias3, a corrente amplamente majoritária no direito brasileiro defende que
o reconhecimento da insignificância exclui a tipicidade4.
A tipicidade, elemento constituinte do conceito analítico de delito, é
composta pela conduta do agente, pelo resultado e pelo nexo de causalidade
existente entre estes. Tipicidade formal é a subsunção da conduta praticada pelo autor do fato ao tipo penal previsto em lei. Entretanto, para que o
fato seja considerado típico, não basta a tipicidade formal, é necessária a
tipicidade conglobante, formada pela antinormatividade da conduta e pela
3
4

Para Juarez Tavares e Alberto Silva Franco, trata-se de excludente de antijuridicidade.

Adotam esse entendimento Assis Toledo, Ackel, Odone Sanguiné, Carlos Vico Mañas, Rogério Greco
e Damásio de Jesus, entre outros.
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materialidade típica do fato5. É justamente na tipicidade material que reside
a aplicação do princípio da insignificância6.
Conforme Zaffaroni e Pierangeli (2009, p. 485):

A insignificância da afetação exclui a tipicidade, mas só pode ser estabelecida através da consideração conglobada da norma: toda a ordem
normativa persegue uma finalidade, tem um sentido, que é a garantia
jurídica para possibilitar uma coexistência que evite a guerra civil (a
guerra de todos contra todos). A insignificância só pode surgir à luz da
finalidade geral que dá sentido à ordem normativa e, portanto, à norma
em particular, e que nos indica que essas hipóteses estão excluídas de
seu âmbito de proibição, o que não pode ser estabelecido à simples luz
de sua consideração isolada.

A Corte Constitucional brasileira, desde os primeiros julgados em
que recorreu ao princípio da insignificância, abraçou o entendimento de
que ele exclui efetivamente a tipicidade material. A título de exemplo, cito o
HC 84.412-0-SP, em que foi relator o ministro Celso de Mello, nos seguintes
termos:

5

6

[…]
O princípio da insignificância — que deve ser analisado em conexão
com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do

Greco (2009, p. 65-66) ensina que: “Além da necessidade de exigir um modelo abstrato que preveja
com perfeição a conduta praticada pelo agente, é preciso que, para que ocorra essa adequação, isto
é, para que a conduta do agente se amolde com perfeição ao tipo penal, seja levada em consideração a
relevância do bem que está sendo objeto de proteção. Quando o legislador chamou para si a responsabilidade de tutelar determinados bens — por exemplo, a integridade corporal e o patrimônio —, não quis
abarcar toda e qualquer lesão sofrida pela vítima ou mesmo todo e qualquer tipo de patrimônio, não
importando o seu valor. [...] a tipicidade seria a resultante, portanto, da conjugação da tipicidade formal
com a tipicidade conglobante (antinormatividade + atividades não fomentadas + tipicidade material).
Elaborando um raciocínio lógico, chegaríamos à seguinte conclusão: se não há tipicidade material, não
há tipicidade conglobante; por conseguinte, se não há tipicidade penal, não haverá fato típico; e, como
consequência lógica, se não há fato típico, não haverá crime” (2009, p. 65/6).
Rebêlo (2000, p. 32) ensina: “O Princípio da Insignificância, assim, vem a luz em decorrência de
uma especial maneira de se exigir a composição do tipo penal, a ser preenchido, doravante, não
apenas por aspectos formais mas também, e essencialmente, por elementos objetivos que levem à
percepção da utilidade e da justiça da imposição da pena criminal ao agente.Sendo, pois, o Princípio da Insignificância um meio qualificador dos valores da estrutura típica do Direito Penal, posto
que em face de sua adoção não mais se contenta o preenchimento das figuras penal com mera
acomodação formal de seus termos, é claro que está a emprestar um juízo transcendental a essa
estrutura do tipo penal”.
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Estado em matéria penal — tem o sentido de excluir ou de afastar a
própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter
material. […]
(STF, HC 84412, Turma, unânime, relator: min. Celso de Mello, DJ
19/11/2004.)

Assim, prevalece que a natureza jurídica do princípio da insignificância é de excludente de tipicidade.
1.3 Concretização e aplicação do princípio da insignificância pelo
Poder Judiciário

Inexiste previsão constitucional ou legal expressa para o princípio
da bagatela7. Exatamente por isso é que sua delimitação e critérios para
aplicação são provenientes da doutrina e, principalmente, da jurisprudência.
Em função do seu alto grau de abstração, comum aos princípios jurídicos, a aplicação deste postulado impõe uma atuação do intérprete na
definição do seu sentido e alcance, legando-lhe expressiva dose de discricionariedade. Assim, dito princípio precisa passar por um processo de concretização para que adquira efetividade, sendo que é no âmbito judicial que
esse processo assume maior importância, notadamente por se tratar de
postulado implícito.
Como cláusula geral que é, o princípio fornece uma compreensão
inicial a ser complementada pelo intérprete, que, levando em conta as circunstâncias do caso concreto, não apenas declara-lhe o sentido, mas o integra
com sua avaliação.
7

A despeito (tem “a despeito” no início da transcrição) disso, há respeitáveis posições em sentido
contrário, como a de Paulo Queiroz, que “a despeito de não indicar texto legal que conceitue o
instituto”, afirma que o mesmo(ele) pode ser encontrado em diversos diplomas normativos “[...]
quando distingue o crime tentado do crime consumado, que do ponto de vista do desvalor da ação,
não se extremam, já que, sob essa perspectiva, por exemplo, a intensidade do dolo de quem mata e
de quem tenta contra a vida doutrem coincidem; quando prevê a figura do furto privilegiado (CP,
art. 155, §2º), dispondo que ‘se o criminoso é primário”, e “de pequeno valor a coisa furtada”, o
juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços ou aplicar
somente a pena de multa. Dispositivo cuja aplicação se estende aos delitos previstos no Capítulo
V, que define as várias formas de apropriação indébita (CP, art. 170), o mesmo o ocorrendo quanto
ao estelionato (CP, art. 171, §1º) e à receptação dolosa (CP, art. 180, § 3º, final)”. (QUEIROZ, 1988, p.
126 , apud WILLEMANN, 2004.)
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Cabe ao Poder Judiciário verificar, no caso concreto, se o fato deve ser
submetido aos rigores da lei penal ou se não se revela violador, em sentido
material, do ordenamento penal.
Merece destaque o precedente apontado como precursor no reconhecimento da tese da insignificância, o RHC 66.869-1, da 2ª Turma do STF,
julgado em julho de 1988, quando a Corte Constitucional, por unanimidade,
decidiu arquivar uma ação penal, por entender que uma pequena lesão provocada por acidente automobilístico não merece a tutela do direito penal8.
Contudo, o acórdão paradigmático a respeito da aplicação desse princípio, é o Habeas Corpus  84.412, em que foi relator o ministro Celso de Mello,
o qual trata de um furto no valor de R$ 25,00. O maior mérito do julgado
foi a fixação de critérios para o reconhecimento do princípio da insignificância, quais sejam, a mínima ofensividade da conduta do agente; a falta de
periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada9.
8

9

Acidente de trânsito. Lesão Corporal. Inexpressividade da lesão. Princípio da Insignificância. Crime não configurado.  Se a lesão corporal (pequena equimose) decorrente de acidente de trânsito é
de absoluta insignificância, como resulta dos elementos dos autos — e outra prova não seria possível fazer-se tempos depois — há de impedir-se que se instaure ação penal que a nada chegaria,
inutilmente sobrecarregando-se as Varas Criminais, geralmente tão oneradas.
(RHC 66.869-1, STF, 2ª Turma, relator: min. Aldir Passarinho, 06/12/1988.)

Princípio da Insignificância – Identificação dos vetores cuja presença legitima o reconhecimento
desse postulado de política criminal ˜– Consequente descaracterização da tipicidade penal em seu
aspecto material – Delito de furto – Condenação imposta a jovem desempregado, com apenas 19
anos de idade – “res furtiva” no valor de R$ 25,00 (equivalente a 9,61% do salário-mínimo atualmente em vigor) – Doutrina – Considerações em torno da jurisprudência do STF – Pedido deferido.
O princípio da insignificância qualifica-se como fator de descaracterização material da tipicidade
penal. – O princípio da insignificância — que deve ser analisado em conexão com os postulados
da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal — tem o sentido de
excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.
Doutrina. Tal postulado — 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 — apoiou-se, em seu processo de
formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e
impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.
O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: “DE MINIMIS, NON CURAT
PRAETOR”. – O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação
da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente
necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam
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A encampação da tese pelo Supremo Tribunal Federal teve como
consequência a consolidação do princípio, que cada vez mais vem sendo
aplicado pela jurisprudência pátria.

2 Aplicação do princípio da insignificância aos delitos ambientais

Se, nos delitos patrimoniais que não envolvem violência ou grave
ameaça, a aplicação do princípio, pelos juízes e tribunais, em determinadas
circunstâncias e quando presentes os requisitos, é pacífica. A aplicação do
princípio da bagatela aos crimes ambientais é delicada. A questão é controversa, tanto em sede doutrinária quanto jurisprudencial. No que se refere
à doutrina, esta ainda se mostra cautelosa quanto à aplicabilidade da tese.
Importa destacar a lição de Vladimir e Gilberto Passos de Freitas (2001, p.
45 apud LEAL JUNIOR. 2007) a respeito do tema:
[...] tratando especificamente da proteção ambiental, a primeira indagação que deve ser feita é se existe lesão que possa ser considerada
insignificante. A resposta a tal pergunta deve ser positiva, mas com
cautela. Não basta que a pouca valia esteja no juízo subjetivo do juiz. É
preciso que fique demonstrada no caso concreto. É dizer, o magistrado,
para rejeitar uma denúncia ou absolver o acusado, deverá explicitar,
no caso concreto, por que a infração não tem significado. Por exemplo, em crimes contra a fauna não basta dizer que é insignificante o
abate de um animal. Precisa deixar claro, entre outras coisas, que este
mesmo abate não teve influência no ecossistema local, na cadeia alimentar, analisar a quantidade de espécimes na região e investigar se
não está relacionado entre os que se acham ameaçados de extinção.
Assim sendo, o reconhecimento do princípio da insignificância deverá
ser reservado para hipóteses excepcionais, principalmente pelo fato
de que as penas previstas na Lei 9.605/1998 são leves e admitem
transação ou suspensão do processo. (Lei 9.099/1995, arts. 76 e 89.)

Em sede jurisprudencial, o debate mostra-se acalorado. De um lado,
há acórdãos, inclusive de tribunais superiores, que, julgando preenchidos os

essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham
a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve
ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor — por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes — não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja
ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.
(STF, HC 84412, 2ª Turma, unânime, rel. ministro Celso de Mello, DJ. 19/11/2004.)
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requisitos, entendem por bem aplicar o princípio sem maiores ressalvas10.
De outro, há julgados que expressam verdadeira repulsa à sua aplicação
quando em foco crimes contra o meio ambiente11.
Em razão, especialmente das particularidades do direito penal ambiental, a análise da conveniência, ou não, de aplicação do indigitado princípio aos delitos ambientais deve considerar alguns aspectos, quais sejam, as
características do bem jurídico tutelado pela Lei 9.605/1998, o tratamento
destinado às infrações de pouca monta pela legislação ambiental, e as consequências advindas da aplicação do princípio nessa espécie de crimes12.

10

11

12

“Crime. Insignificância. Meio ambiente. Surgindo a insignificância do ato em razão do bem protegido, impõe-se a absolvição do acusado.” (AP 439, STF, Pleno, rel. ministro Marco Aurélio, julgado
em 12/06/2008.)

Penal. Habeas Corpus. Crime Ambiental. Pesca predatória. Pequena quantidade de pescado devolvido ao habitat natural. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Particularidades do caso
concreto. Relevância penal da conduta. Crime contra o meio ambiente. Especial relevo. Ordem denegada. I - Hipótese em que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 34, parágrafo único, II, da Lei 9.605/98, porque teria sido flagrado pela Polícia Militar de Proteção Ambiental,
praticando pesca predatória de camarão, com a utilização de petrechos proibidos em período defeso para a fauna aquática e sem autorização dos órgãos competentes. II - A quantidade de pescado
apreendido não desnatura o delito descrito no art. 34 da Lei 9.605/98, que pune a atividade durante
o período em que a pesca seja proibida, exatamente a hipótese dos autos, isto é, em época de reprodução da espécie, e com utilização de petrechos não permitidos. III - Paciente que, embora não possua
carteira profissional de pescador, faz da pesca a sua única fonte de renda. IV - Para a incidência
do princípio da insignificância devem ser considerados aspectos objetivos referentes à infração
praticada, assim a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social
da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, bem como a inexpressividade da
lesão jurídica causada (HC 84.412/SP, rel. ministro. Celso de Mello, DJ de 19/11/2004), que não
restou demonstrado in casu. V - A Constituição Federal de 1988, consolidando uma tendência mundial de atribuir maior atenção aos interesses difusos, conferiu especial relevo à questão ambiental,
ao elevar o meio-ambiente à categoria de bem jurídico tutelado autonomamente, destinando um
capítulo inteiro à sua proteção. VI - Interesse estatal na repreensão da conduta, em se tratando de
delito contra o meio-ambiente, dada a sua relevância penal..VII - Ordem denegada. (HC 192.696/SC,
STJ, 5ª Turma, rel. min. Gilson Dipp, DJe 04/04/2011, RSTJ vol. 222, p. 632.) (Destaquei)

Essa sistematização foi feita pelo juiz federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior (2007) e, em função da sua objetividade, é aqui reproduzida.
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2.1 As características específicas do bem jurídico penalmente tutelado
pela Lei 9.605/1998
A Constituição da República dispensou especial atenção à proteção ao
meio ambiente13, chegando a impor ao legislador, de forma explícita, a tutela
penal deste bem jurídico. Nesse sentido, a previsão do § 3º do art. 225, que
atribuiu ao meio ambiente qualidade de bem jurídico penalmente protegido.
13

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de
lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua
proteção;
IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará
publicidade;
V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para
a preservação do meio ambiente;
VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua
função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
§ 2º. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.
§ 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.
§ 4º. A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de
condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos
naturais.
§ 5º. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
§ 6º.As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal,
sem o que não poderão ser instaladas.
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A respeito da necessidade da imposição de tutela penal para proteção
do meio ambiente14, considerando que o princípio da intervenção mínima
dispõe que essa espécie de tutela deve ser a ultima ratio, só se justificando
quando os demais ramos do direito se mostram ineficazes para resguardar
o bem jurídico, Luiz Régis Prado (2005, p. 82-83) leciona:
No Brasil, como já explicitado, o legislador constitucional erigiu expressamente o ambiente como bem jurídico-penal, eliminado, de modo
contundente, qualquer possibilidade de valoração em sentido contrário
por parte do legislador ordinário. Vale dizer: o ambiente deve ser objeto de proteção penal. Essa obrigação constitucional de tutela, no dizer
da doutrina italiana, não significa o “engessamento” do legislador infraconstitucional no estabelecimento (elaboração e conformação) dessa
tutela, visto que detém o controle do labor legislativo. Despicienda
ou não, a verdade é que essa previsão constitucional, “impregnada de
uma forte vocação pedagógica, não pretende senão ressaltar perante
a sociedade a importância do bem e afastar de modo contundente as
demais dúvidas que pudessem surgir a seu respeito; evidentemente
porque o constituinte conhecia que a efetividade social pode ser, nesses
bens jurídicos, menor que a que recebem outros mais tradicionais e
consolidados.”
Em realidade, na esteira de sua congênere espanhola, com o aludido
dispositivo, “a Constituição não faz senão reconhecer a transcendência
dos valores meio ambientais para o ser humano, pois, quando a tendência é a descriminalização de condutas, impõe-se neste artigo [...] a
criação de sanções penais, sendo sua única explicação que o constituinte, consciente da importância de conservar os recursos naturais, quis
se assegurar que o ordenamento contribui com todos os seus meios
para dita conservação, inclusive com o Direito Penal, em que pese seu
caráter de ultima ratio”.

14

De acordo com Freitas; Freitas (2001 apud CRUZ, 2009, p. 33): “A verdade é que são tantas as
agressões ao meio ambiente provocadas pela poluição do ar, do solo e da água, e suas consequências, que somente com a aplicação do direito penal — funcionando, conforme retroassinalado,
também como meio de prevenção — conseguir-se-á refreá-las.
Realmente, a sanção penal em determinados casos se faz necessária não só em função da relevância do bem ambiental protegido, como também em sua maior eficácia dissuasória. No dizer de
Eduardo Ortega Martin, ‘o emprego de sanções penais para a proteção do meio ambiente em determinadas ocasiões se tem revelado como indispensável, não só em função da própria relevância
dos bens protegidos e da gravidade das condutas a perseguir (o que seria natural), senão também
pela maior eficácia dissuasória que a sanção penal possui”.
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Outra característica própria do bem jurídico ambiental é que, uma
vez praticado o delito ambiental, não será possível ao homem avaliar com
segurança qual espécie de lesão dela advirá e em que grau, ou seja, impossível
aferir se uma lesão é, ou não, insignificante. Ana Paula Fernandes Nogueira
da Cruz (2009, p. 66) ressalta que:

A Constituição Federal, no tocante à proteção do meio ambiente não
definiu uma responsabilidade civil, outra penal e outra administrativa, de forma estanque e compartimentalizada. O que ela previu foi
um enfoque globalizante que ora denominamos de responsabilidade
ambiental, com princípios e objetivos próprios, norteados pela ideia
de prevenção do dano. (Destaque no original.)

Não foi sem razão que a Constituição determinou uma espécie de
responsabilização ambiental fundada precipuamente na prevenção e na precaução. Assim o fez, cônscia de que o homem não pode prever a gravidade dos
danos causados a um bem que se baseia no equilíbrio de inúmeros fatores, já
que o meio ambiente deve ser encarado de forma holística15.  Nesse contexto,
como qualificar como irrelevante um dano tendo como base o valor econômico do objeto jurídico atingido? Como determinar que a conduta praticada
hoje não impactará o equilíbrio de amanhã? Não é possível responder a essas
questões com certeza16 e, por isso mesmo, toda a responsabilidade ambiental
tem como sustentáculo os postulados da precaução e da prevenção17.
15

16

17

Segundo Ana Paula Fernandes Nogueira da Cruz (2009, p.29), “Ele [o meio ambiente] é o resultado
de um conjunto de bens que podem ser compreendidos individualmente (ar atmosférico, fauna,
flora, recursos minerais, recursos hídricos, etc.), mas que não podem ser vistos isoladamente,
uma vez que o meio ambiente não é simplesmente o conjunto estático destes bens, mas sim toda
a complexa teia de interligações e interrelações entre eles”.

O STJ já reconheceu essa impossibilidade no julgamento do REsp 905864 / SC. Confira-se trecho
do acórdão: RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME AMBIENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. RESERVA BIOLÓGICA MARINHA.
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO FEDERAL. MAR TERRITORIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DO VERBETE SÚMULA   283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA
DE ANÁLISE DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07 DESTA CORTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. [...] 7. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve
observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, valendo ressaltar que delitos contra o meio ambiente, a depender da extensão
das agressões, têm potencial capacidade de afetar ecossistemas inteiros, podendo gerar dano
ambiental irrecuperável, bem como a destruição e até a extinção de espécies da flora e da fauna,
a merecer especial atenção do julgador [...] (5ª Turma, rel. ministra Laurita Vaz, DJe 07/06/2011.)
Segundo o magistrado Cândido Alfredo Silva Leal Júnior (2007): “Essas considerações sobre a
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Partindo da premissa de que a prevenção e a precaução são a base
da responsabilidade ambiental, a Lei 9.605/1998 tipifica não só as condutas
lesivas ao meio ambiente, como  também prevê crimes de perigo.
2.2 Tratamento dispensado pela legislação penal ambiental aos
delitos mais brandos

A Lei 9.605/1998 tipifica como crimes condutas que, a piori, especialmente se considerados os princípios do direito penal mínimo, aparentam
ser irrisórias. Contudo, prevê, para tais delitos, que à primeira vista parecem
de bagatela, causas de aumento de pena18. Daí se infere que, se a própria
lei tipificou uma conduta que pode ser tida como insignificante, não pode
o Poder Judiciário, a pretexto de que sua prática não ofende o bem jurídico
penal, considerá-la atípica. Isso equivaleria à negativa de vigência à lei, o
que representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois o juiz

18

necessidade da ação lesiva ser considerada numa dimensão ecológica (e não apenas na dimensão puramente econômica) também decorrem da aplicação do princípio ecológico básico do “agir
localmente, pensar globalmente”, que deve nortear a conduta ecológica. O art. 225, § 1º, I, da
CF/1988 estabelece que para assegurar a efetividade do direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado “incumbe ao Poder Público [...] preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas” (art. 225, § 1º, I,  da
CF/1988). Como se vê, existe uma obrigação constitucional do Poder Público de preservar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico dos ecossistemas. Um manejo ecológico
envolve a observância dos princípios da ecologia, que asseguram o equilíbrio dos ecossistemas e
que mitigam as influências externas sobre os referidos sistemas locais. Um dos mais importantes
desses princípios é o “agir localmente, pensar globalmente”, que deve pautar a conduta de todos
aqueles que procurem viver em harmonia com o meio ambiente e com seus ecossistemas. Significa dizer que a natureza não pode ser repartida em pedaços isolados e dissociados do restante
de seus elementos integrantes, porque tudo se relaciona com tudo. O meio ambiente não conhece
fronteiras e os respectivos danos não ficam circunscritos às fronteiras que o homem traça. O
meio ambiente não respeita os limites do homem, é o homem que deve respeitar as possibilidades
do meio ambiente”. In O princípio da insignificância nos crimes ambientais: a insignificância da
insignificância atípica nos crimes contra o meio ambiente da Lei 9.605/1998.

A título de exemplo: “Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às
áreas de que trata o art. 27 do Decreto  99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua
localização:  Pena – reclusão, de um a cinco anos.  § 1º . Entende-se por Unidades de Conservação
de Proteção Integral as Estações Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os
Monumentos Naturais e os Refúgios de Vida Silvestre.  § 2º . A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de Conservação de Proteção Integral será
considerada circunstância agravante para a fixação da pena. § 3º. Se o crime for culposo, a pena
será reduzida à metade”.
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não pode se arvorar de legislador. Em hipóteses como esta, o legislador não
pretendeu punir a ofensa ao conteúdo econômico do bem ambiental, mas
sim a interferência no equilíbrio ambiental.
Além disso, não se pode ignorar o fato de que grande parte das penas
previstas para os tipos penais ambientais admite a substituição por penas
restritivas de direito ou aplicação de sursis processual19, ou seja, visam à
reparação do dano, bem como à educação ambiental, inclusive por meio da
função de prevenção geral da pena.
2.3 Consequências da aplicação do princípio da insignificância aos
crimes ambientais

De todo o exposto, é possível concluir que as consequências da aplicação imoderada da tese da insignificância aos delitos ambientais seriam
nefastas ao meio ambiente. Tendo em mente que boa parte das condutas
previstas pela lei ambiental podem ser qualificadas como insignificantes, a
aplicação do indigitado princípio acabaria por tornar inócuo o objetivo da
lei, bem como acabaria funcionando, na prática, como um estímulo para a
prática de delitos de pouca monta.
2.4 Análise da aplicação do princípio da insignificância nos crimes
ambientais pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região

A jurisprudência da Terceira e Quarta Turmas do TRF 1ª Região tem
se mostrado refratária à aplicação do referido princípio aos delitos ambientais. As colocações feitas nesse trabalho há muito não têm passado despercebidas pela jurisprudência da Corte, que, de forma racional e cautelosa,
tem feito a distinção entre a aplicação do princípio nos crimes ambientais
e em outras espécies de delito, de forma a prestigiar a questão ambiental e
suas especificidades, bem como o mandamento constitucional. A título de
ilustração, transcrevo as seguintes ementas:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE.
ART. 55 DA LEI 9.605/1998. CRIME DE USURPAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ART. 2º DA LEI 8.176/1991. AUSÊNCIA DE AUTORI-

19

Para Abreu (2001 apud MACHADO, 2010), “O reconhecimento do princípio da insignificância
deverá ser reservado para as hipóteses excepcionais, principalmente pelo fato de que as penas previstas na Lei 9605/1998 são leves e admitem transação ou suspensão do processo (Lei  
9.099/1995, arts. 76 e 89)”.
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ZAÇÃO LEGAL. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. INEXISTÊNCIA.
ART. 55 DA LEI 9.605/1998. PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. ART. 2º DA LEI 8.176/1991. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. 1. Há concurso formal de delitos, e não
conflito aparente de normas entre os crimes previstos no art. 2º da
Lei 8.176/1991 (explorar matéria-prima pertencente à União Federal
sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas
pelo título autorizador) e no art. 55, caput, da Lei 9.605 (lavra clandestina de minério), consoante entendimento do Supremo Tribunal
Federal (HC 89878/SP). 2. De acordo com o art. 109, inciso VI, do
Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença
final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada
ao crime, verificando-se em 4 anos se o máximo da pena é igual a 1 ano.
Tendo sido ultrapassado o prazo prescricional previsto para a pena
em abstrato, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva para o delito
do art. 55, caput, da Lei 9.605. 3. O princípio da insignificância não se
aplica aos crimes ambientais, em razão da indisponibilidade do bem
jurídico protegido. Precedentes do TRF/1ª Região. 4. Materialidade e
autoria do crime de usurpação de matéria-prima da União sem autorização legal (art. 2º da Lei  8.176/1991) devidamente comprovadas
nos autos pelos documentos acostados e declarações testemunhais. 5.
Não ocorrência de erro de proibição quando restar suficientemente
provado nos autos que os réus tinham plena consciência da ilicitude
de que extraíam matéria-prima pertencente à União Federal, ouro,
sem a competente autorização legal. (ACR 200841000023331,TRF 1ª
Região, Terceira Turma, rel. juiz federal José Alexandre Franco [conv.],
e-DJF1 , Data:31/07/2012, p. 210.)
PENAL. (LEI 9.605/1998: ART. 40). PROCESSUAL PENAL. RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de área de proteção ambiental
e, tendo o recorrido dela se utilizado com transgressão legal, não há
falar-se em irrelevância penal da conduta incriminada, considerando
que a indisponibilidade do interesse tutelado não admite transigir
com sua ofensa. 2. Recurso provido. (RSE 2008.38.10.001967-4/MG
4ª Turma, rel. desembargador federal Hilton Queiroz, 26/01/2012
e-DJF1 p. 71.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE
– ARTS. 40 E 48 DA LEI 9.605/1998. CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO
EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PER275
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MANENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
PRESCRIÇÃO ANTECIPADA, VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SÚMULA 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA E PRECEDENTES DO TRF/1ª REGIÃO – ART. 48 DA LEI
9.605/1998. CRIME PERMANENTE – ART. 111, III, DO CÓDIGO PENAL.
EFEITOS PROTRAÍDOS NO TEMPO. PRECEDENTE DO STF. REJEIÇÃO
DA DENÚNCIA. DESCABIMENTO. IMPRESTABILIDADE DO LAUDO DE
VISTORIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AMBIENTAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – Inaplicabilidade do princípio
da insignificância em relação aos crimes ambientais, em razão da indisponibilidade do bem jurídico protegido e da necessidade de dissuasão
da prática dos delitos atentatórios ao meio ambiente. Precedentes do
TRF/1ª Região. II – A jurisprudência dominante é firme no sentido de
que carece de amparo jurídico, em nosso sistema processual penal,
a denominada prescrição antecipada, virtual ou em perspectiva, que
tem como referencial condenação hipotética. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (STF: RHC 86.888/SP, RHC 86.950/MG, HC
88.087, HC 90.337, RHC 76.153, HC 82.155, HC 83.458, INQ 1.070, RHC
66.913; Súmula 438 do STJ; TRF/1ª Região: RCCR 2003.39.00.0109937/PA, ACR 2000.38.00.000917-9/MG, RCCR 2006.39.00.007521-1/
PA, RCCR 2006.39.00.004063-8/PA, RCCR 2006.39.00.003146-4/PA,
2003.39.00.011250-3/PA, RCCR 2005.43.00.002048-7/TO). III – “É
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente
da existência ou sorte do processo penal. (Súmula 438 do STJ). IV –
Inocorrência, na espécie, de prescrição da pretensão punitiva, pela
pena em abstrato, quanto ao crime tipificado nos arts. 40 e 48 da Lei
9.605/1998. V – Rejeição da denúncia que se mantém em face da inexistência de indícios suficientes de materialidade do delito, diante
da imprestabilidade do Laudo de Vistoria, em que se baseou o Laudo
de Exame de Dano Ambiental, feito pela Polícia Federal, que não foi
capaz de demonstrar a ocorrência de dano ambiental. VI – Recurso em
sentido estrito desprovido. (RSE 200638100027420, TRF 1ª Região,
Terceira Turma, rel. juiz federal Klaus Kuschel [conv.].)
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3 Conclusão
O princípio da insignificância procura excluir do alcance da norma
penal as condutas que afetem de forma irrisória o bem jurídico penal. Juntamente com os princípios da adequação social, da fragmentariedade e da
intervenção mínima, têm o escopo de reduzir ao máximo o campo de atuação
do direito penal, reservando-o para a tutela de valores sociais indiscutíveis.
Jurisprudência e doutrina majoritária pátrias entendem que a insignificância da conduta exclui a tipicidade. Em razão de tratar-se de princípio,
cláusula aberta com expressivo grau de abstração, precisa passar por um
processo de concretização para que adquira efetividade, sendo que é no
âmbito judicial que esse processo assume maior relevância. Os julgados,
inclusive do Supremo Tribunal Federal, têm reconhecido o princípio e utilizado os critérios estabelecidos no julgamento do HC 84.412,  proveniente
da Segunda Turma do STF.
A aplicação do princípio aos crimes ambientais é questão controversa, tanto em sede jurisprudencial quanto doutrinária. As particularidades
do bem jurídico ambiental, especialmente a impossibilidade de aferir, com
certa dose de certeza, quando há dano e sua respectiva gradação, aliadas ao
tratamento destinado às infrações de pouca monta pela legislação ambiental,
inviabilizam a aplicação do princípio ou, pelo menos, a utilização dos parâmetros fixados no HC 84.412 do STF, aos crimes ambientais.
A jurisprudência das Cortes federais, em especial a do TRF 1ª Região,
tem se mostrado alerta para essas questões e aplicado o princípio com cautela, levando em conta as possíveis consequências advindas de sua aplicação
nessa espécie de crime.

Referências

BITENCOURT, Cezar Roberto.  Manual de direito penal: parte geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.

CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A culpabilidade nos crimes ambientais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.
GOMES, Luiz Flávio. Norma e bem jurídico no direito penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

277

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus, 2009.

LEAL JÚNIOR, Cândido Alfredo Silva. O princípio da insignificância nos crimes ambientais: a insignificância da insignificância atípica nos crimes contra o meio ambiente da Lei 9.605/1998. 2007. Disponível em: <http://
www.revistadoutrina.trf4.jus.br/index.htm?http://www.revistadoutrina.
trf4.jus.br/artigos/edicao017/Candido_Leal.htm>. Acesso em: 5 dez. 2012.
MACHADO, Kelton Almeida. Aplicabilidade do princípio da insignificância
nos crimes ambientais: admissibilidade e limitações. 2010. Disponível em
<http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=2148>. Acesso em: 5 dez. 2012.
PRADO, Luiz Régis. Direito penal do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
REBÊLO, José Henrique Guaracy. Princípio da insignificância: interpretação
jurisprudencial. Belo Horizonte: Del Rey, 2000.

TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 5. ed. São
Paulo: Saraiva, 2001.

WILLEMANN, Zeli José. O princípio da insignificância no direito ambiental.  
Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/6753/o-principio-da-insignificancia-no-direito-ambiental/3>. Acesso em 5 dez. 2012.
ZAFFARONI, Raúl Eugenio: PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito
penal brasileiro: parte geral. 8. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2010.

Referências consultadas

COPOLA, Gina. A lei dos crimes ambientais comentada artigo por artigo. Belo
Horizonte: Fórum, 2008.

GOMES, Luiz Flávio. Princípio da insignificância e outras excludentes de tipicidade. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.
278

I Jornada de Direito Penal

PRADO, Luiz Régis. Curso de direito penal brasileiro. 8. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2008. v. 1.

VICO MAÑAS, Carlos. O princípio da insignificância como excludente de tipicidade no direito penal. São Paulo: Saraiva, 1994.

279

Os crimes contra a ordem tributária. Necessária
interdisciplinaridade entre direito penal e direito tributário
Mara Elisa Andrade1

Os crimes contra a ordem tributária, entre os quais se insere o crime de sonegação
fiscal, desafiam o direito penal tradicional, exigindo dos intérpretes um conhecimento
abrangente tanto em direito penal quanto em direito tributário, com vistas a conservar
a unidade, coerência e coesão do ordenamento jurídico.

1 O poder de tributar e a ordem tributária
1.1 O Estado existe para realizar o bem comum
O Estado tem por finalidade realizar o bem comum, entendido como um
o conjunto de condições de vida social vocacionado ao integral desenvolvimento
da sociedade e dos indivíduos que a compõem. Sem adentrar nas discussões
acerca da origem do Estado, tema da Teoria Geral do Estado, é certo que
o seu surgimento corporificou os interesses individuais e coletivos de seu
povo, ordenando as diferentes relações que são travadas pelo indivíduos
entre si e entre esses e o Estado, com vistas a um convívio social harmônico.
A realização do bem comum exige do Estado o desempenho de diferentes atividades, agrupadas em três grandes funções: a) função legislativa;
b) função jurisdicional; e c) função administrativa, que alberga uma gama
enorme de atividades, como o exercício do poder de polícia, prestação de
serviços públicos essenciais à sociedade, formação de receitas públicas indispensáveis ao funcionamento estatal, entre outras. Advirta-se que o desempenho de tais funções não se dá de forma estanque e fracionada, mas
sim com intensa interação, típica em um Estado de Direito, em que o sistema
jurídico busca a harmonia entre os poderes, mediante mecanismos de mútuo
controle das funções estatais.
Como vivemos em um Estado Democrático de Direito, todas as funções
estatais devem ser desempenhadas conforme o ordenamento jurídico, nele
compreendidas as normas constantes da Constituição Federal, das leis, dos
1
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regulamentos e das demais fontes normativas, sejam elas primárias ou secundárias. Assim, o exercício do poder de tributar, enquanto atividade estatal
destinada a arrecadar recursos financeiros para que o Estado possa realizar
o bem comum, também se sujeita às normas integrantes da ordem jurídica.
1.2 O poder de tributar e a ordem tributária

A soberania é um poder uno, porém manifestado de diversas formas,
entre as quais se inclui o poder de tributar. Logo, o poder de tributar pode ser
conceituado como exercício da soberania, na qual se impõe aos indivíduos a
obrigação de contribuir para a formação da receita pública, fornecendo-lhe
recursos necessários à realização do bem comum.
Considerando que, nos Estados Democráticos de Direito, o exercício
da soberania é legitimado pela vontade popular; logo, o poder de tributar,
enquanto manifestação dessa soberania, caracteriza-se como vontade superior
às vontades individuais, de forma que o povo, por intermédio de seus representantes, consente com a instituição do tributo2.
Enquanto poder jurídico, a soberania manifestada no poder de tributar
deve ser exercida nos limites e em conformidade com o ordenamento jurídico vigente. Por consequência, faz-se necessária a instituição de limites ao
poder de tributar, delineados fundamentalmente na Constituição Federal,
através da outorga de competências para a instituição e cobrança de tributos,
delimitação de seu âmbito essencial e estabelecimento de regras e princípios destinados a harmonizar o interesse público e os direitos e garantias
fundamentais dos indivíduos.
A ordem tributária é justamente o complexo de normas, regras e princípios que disciplinam o exercício do poder de tributar. Por conseguinte,
a ordem tributária compõe a ordem jurídica de um Estado. Nesse mesmo
sentido, Hugo de Brito Machado (2009, p. 137) preleciona:
Na expressão ordem tributária a palavra ordem tem o mesmo sentido
que tem a expressão ordem jurídica. Enquanto a expressão ordem
jurídica designa o conjunto sistematizado de normas que compõem o
direito positivo de um Estado, a expressão ordem tributária designa

2

MACHADO, Hugo de Brito. Competência Tributária. Material da 1ª aula da disciplina Sistema Constitucional Tributário: Competência Tributária e Tributos, ministrada no Curso de Especialização
Telepresencial e Virtual em Direito Tributário – UNISUL/REDE LFG.
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o conjunto de normas que disciplinam o exercício do seu poder de
tributar.

O festejado doutrinador acrescenta que a ordem jurídica é una, compreendendo normas editadas pelas diferentes entidades políticas do Estado
federal, das mais diferentes fontes normativas que integram a estrutura
hierarquizada do sistema.
A ordem tributária, considerada não apenas sob o prisma normativo formal, mas abrangente dos valores e interesses públicos resguardados
através do poder de tributar, é o bem juridicamente tutelado pelo direito
penal tributário.
A tarefa de criminalizar condutas lesivas à ordem tributária é árdua,
notadamente pela necessidade de se conhecer detalhadamente os conceitos
e institutos jurídicos afetos aos dois ramos do direito, direito penal e direito
tributário. A interdisciplinaridade referida demanda cuidados no manejo
dos conceitos, para que o intérprete não perca de vista a ideia de sistema
jurídico coerente, lógico e coeso (BONAVIDES, 2008, p. 130).

2 Direito penal tributário

2.1 Direito penal tributário
A preocupação em criminalizar a sonegação fiscal é recente, percorrendo, em nosso direito positivo, uma lenta evolução legislativa. José Paulo
Baltazar Júnior (2006, p. 342-344) sintetiza essa evolução, aduzindo que a
criminalização de condutas lesivas à ordem tributária iniciou-se com a tipificação do descaminho. As demais condutas lesivas eram enquadradas nas
figuras gerais de estelionato e delitos de falso. Posteriormente, com a Lei
4.357/1964 (que alterou a legislação do imposto de renda), foi incriminada
a apropriação indébita tributária. Somente com a edição da Lei 4.729/1965,
foram tipificadas, pela primeira vez, condutas pertinentes à sonegação fiscal,
concebida, à época, como crime formal escorado na ideia de fraude.
A atual Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica (Lei
8.137/1990) regulou integralmente a matéria antes tratada Lei 4.729/1965,
ficando essa última tacitamente revogada por aquela (art. 2º, § 1º, da Lei de
Introdução ao Código Civil).
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Quando da edição da Lei 8.137/1990 — que trata, dentre outros
crimes, da sonegação de tributos —, surgiram discussões acerca da inclusão
das contribuições previdenciárias na incriminação por ela instaurada. Para
não deixar margem para dúvidas acerca da inclusão de tais contribuições na
conduta de sonegação fiscal, a Lei 8.212/1991 acabou por tipificar separadamente a sonegação e a apropriação indébita previdenciárias. Posteriormente,
a Lei 9.983/2000 transportou os respectivos crimes previdenciários para o
Código Penal, tipificados nos arts. 168-A e 337-A.
A toda essa dispersão legal, há de se acrescer leis que tratam do pagamento do tributo devido, antes do recebimento da denúncia, como causa
extintiva da punibilidade e do parcelamento do débito fiscal como causa
suspensiva da pretensão punitiva em relação aos crimes tributários. Por
fim, há de se registrar que as normas constantes da parte geral do Código
Penal e do Código de Processo Penal também têm aplicação, respeitadas as
especificidades e peculiaridades relativas aos crimes tributários. Acerca da
disseminação legislativa que dificulta o estudo do direito penal tributário,
adverte José Paulo Baltazar Júnior (2006, p. 344), em termos:
A existência de disposições em corpos legislativos diferentes, bem
como a diferenciação entre os fatos perpetrados contra a ordem tributária em geral e aqueles que causam prejuízo para a previdência social,
tem como consequência uma falta de sistematização, geradora de várias incongruências, no âmbito das penas e das causas de extinção da
punibilidade, sendo desejável que houvesse um tratamento sistemático
na matéria, preferencialmente com a inserção de tais condutas no CP.

Considerando que a criminalização da conduta de sonegar tributos
é relativamente nova, tendo sua repressão intensificada apenas nas últimas
décadas, os crimes tributários ainda reclamam estudos mais aprofundados,
notadamente com vistas a conciliar os conceitos próprios do direito penal e
do direito tributário, em harmônica interdisciplinaridade. Aliás, na mesma
esteira dos crimes ambientais e econômicos, os crimes tributários estão a
desafiar o direito penal em seus clássicos institutos, com vistas a reprimir,
prevenir e coibir práticas de ofensividade socialmente difusa.
Tais infrações penais são frequentemente praticadas por intermédio
de pessoas jurídicas, em meio a um complexo empresarial que desafia as
técnicas de investigação, notadamente visando a determinar seus autores e
partícipes. Muitos têm sido os desafios enfrentados pelo direito penal tributário. Mas tais desafios não podem servir de empecilho ao reconhecimento
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da necessidade de criminalização daquelas condutas que se mostrarem altamente lesivas à ordem tributária.
A macrocriminalidade deve ser vista como uma realidade atual e global,
a demandar um estudo jurídico-penal inovador em relação a certos dogmas
penais clássicos, seja na teoria do crime, seja na teoria da pena.
José Paulo Baltazar Júnior (2006, p. 344) separa os crimes contra a
ordem tributária em quatro grupos: crimes tributários aduaneiros (descaminho); crimes tributários de sonegação (fraudes em geral); crimes tributários de apropriação indébita; e crimes tributários funcionais. Esse artigo
se propõe a refletir sobre alguns dos aspectos tributários e penais atinentes
à materialidade dos crimes tributários de sonegação, com ênfase na interdisciplinaridade complexa e necessária entre esses dois ramos do direito.
2.2 Princípios regentes do direito penal

Para que se possa refletir acerca da necessidade de criminalização
dos crimes de sonegação de tributos, é necessário atentar-se para os princípios que regem o direito penal, reconhecendo que tais se aplicam ao direito
penal tributário.
Entre os princípios regentes do direito penal, podem ser arrolados: o
princípio da legalidade ou reserva legal; o princípio da intervenção mínima
ou ultima ratio do direito penal; o princípio da fragmentariedade; o princípio
da culpabilidade; o princípio da humanidade; o princípio da irretroatividade
da lei penal; o princípio da adequação social; o princípio da insignificância; o
princípio da ofensividade ou lesividade; e o princípio da proporcionalidade
(BITENCOURT, 2008, p. 10-27). Todos esses princípios do direito penal são
aplicáveis aos crimes contra a ordem tributária, servindo de ferramenta importante para aferir a legitimidade da criminalização de infrações tributárias.
2.3 A ordem tributária como objeto jurídico dos crimes de sonegação

A Lei 8.137/1990, lei dos crimes contra a ordem tributária, tutela,
como o próprio nome diz, a ordem tributária. Essa assertiva, aparentemente óbvia, deve ser entendida no sentido de distinguir a ordem tributária do
simples interesse na arrecadação de tributos. Nesse sentido, adverte Hugo de
Brito Machado (2009, p. 20):
Não se deve confundir a ordem tributária com o interesse imediato da
Fazenda Pública, especialmente quanto à comodidade na arrecadação
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nos tributos. Essa comodidade pode ser eventualmente afetada sem
que, todavia, ocorra lesão ou perigo de lesão à ordem tributária.

verbis:

Rogério Sánchez Rios (apud MACHADO, 2009, p. 22) preleciona, in

[...] a justificação do crime fiscal encontra-se no fato de que a conduta
delituosa, além de causar um prejuízo imediato à integridade patrimonial do Erário Público (lesando a função pública da arrecadação),
acaba por atingir o valor constitucional da solidariedade de todos os
cidadãos na contribuição da manutenção dos gastos públicos. Esse
bem jurídico, “representado” nas funções que o tributo deva exercer
de acordo com os dispositivos constitucionais, justifica amplamente
sua incriminação.

Portanto, verifica-se que o interesse da Fazenda Pública na relação
jurídica tributária é simplesmente um interesse secundário. A ordem tributária — concebida como conjunto de normas que disciplinam o poder de
tributar, enquanto instrumento de que se vale o Estado para a realização do
bem comum — é o interesse público primário colocado sob a salvaguarda do
direito penal.
A ordem tributária é um direito difuso, de estatura fundamental e imprescindível para as instituições de um Estado Democrático de Direito. Enquanto objeto jurídico de crimes contra a ordem tributária, o direito difuso
integra o fenômeno denominado “macrocriminalidade”, entendida como criminalidade difusa, caracterizada pela ausência de vítimas individualizadas,
pela pouca visibilidade dos danos causados, bem como por um novo modus
operandi, visto que sua prática é marcada pelo profissionalismo, divisão de
tarefas, mediante técnicas sofisticadas, contando, em alguns casos, com a colaboração de agentes públicos.
Uma vez que a criminalidade fiscal tem por característica afetar bens
jurídicos supraindividuais, neste particular, destoa do clássico direito penal,
pensado para a proteção de bens jurídicos individuais (vida, integridade física,
patrimônio determinado, liberdade sexual, etc.).
Muitos questionam a necessidade de criminalização de condutas
lesivas à ordem tributária. Hugo de Brito Machado (2009, p. 210) enumera
rol exemplificativo de explicações para o comportamento da sonegação fiscal,
dentre as quais: a) a ausência e/ou má qualidade dos serviços públicos; b)
a corrupção instalada em todos os setores da atividade pública; c) o trata286
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mento tributário injusto dispensado aos contribuintes, consubstanciado no
desrespeito e na atuação abusiva da Administração Tributária; d) a elevada
carga tributária imposta pelo Estado. Nesse mesmo sentido, Edmar Oliveira
Andrade Filho (2009, p. 18) assevera, em termos:
O nível elevado da carga tributária, a profusão de leis tributárias, ditada
pela complexidade de nosso sistema tributário e pela necessidade de
fazer frente à crescente despesa pública, e a ausência de uma política
fiscal que busque preservar o poder de compra da receita pública, por
intermédio de medidas de combate à evasão, aliados à má gestão da
coisa pública, criam um quadro propício à sonegação.

Não se pode ignorar essa infeliz realidade. Contudo, os fatos e situações
acima arrolados, ainda que expliquem a ausência de uma consciência fiscal
solidária, não justificam um comportamento criminoso de sonegação, tampouco infirmam a alta danosidade social dos crimes contra a ordem tributária.
Certamente, uma melhor distribuição da carga tributária, o rígido
controle dos gastos públicos com a sistemática coibição e repressão ao manejo perdulário da receita pública, o combate à corrupção administrativa,
a redução das desigualdades socioeconômicas com consequente prestação
de serviços públicos eficazes contribuiriam para o desenvolvimento de uma
consciência fiscal solidária. Porém, ainda que tais fatores reduzissem a sonegação, não a eliminaria por completo.
As manchetes dos noticiários revelam que os maiores sonegadores
são os cidadãos das mais altas classes de nossa sociedade, demonstrando
que a ambição humana é a mola propulsora dos mais sofisticados crimes
econômicos, financeiros e tributários de nossa atualidade. Posicionando-se
favoravelmente à criminalização da sonegação fiscal, José Paulo Baltazar
Junior (2006, p. 346) assevera:
O argumento de que os recursos são mal aplicados não compromete
a legitimidade da solução penal na matéria. A solução é punir também o servidor ou administrador público que aplica mal ou desvia
os recursos.
[...]
A resistência aos crimes de colarinho branco se deve, em muito, à
condição de seus autores, desprovidos de crime appeal, e portanto
menos afetados nos mecanismos de seleção dos crimes, aí considerada a tipificação e a própria aplicação, muito embora, repito, a alta
lesividade de tais condutas.
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2.4 Evasão e elisão fiscal
A doutrina costuma diferenciar evasão e elisão fiscal. A evasão fiscal
consiste na realização de manobras ilícitas com vistas a furtar-se ao recolhimento de tributo, ou mesmo reduzir a respectiva carga tributária. Trata-se
de sonegação fiscal propriamente dita, caracterizadora de infração tributária
de índole administrativa ou penal.

A elisão fiscal, por seu turno, denominada planejamento tributário,
tem por finalidade aliviar a carga tributária através de comportamento lícito, ora evitando a ocorrência do fato gerador, ora adotando providências
legítimas no sentido de diminuir o valor do tributo devido.

A atividade que implique economia de tributos é legítima na medida
em que representar suas verdadeiras finalidades. Dessa feita, elisão fiscal ou
planejamento tributário é atividade lícita, providência conforme a ordem jurídica, conducente a um menor gravame tributário, através de conhecimentos
específicos que ligam o direito às ciências da administração. Já a evasão é
comportamento doloso, ilícito, contrário ao ordenamento jurídico, com vistas a
encobrir a ocorrência do fato gerador, dificultar a sua constatação, ou mesmo
ocultar a manifestação de capacidade contributiva que legitima a cobrança
de tributos.
As distinções acima são importantes para delimitar o âmbito de
atuação do direito penal tributário, que recai sobre a evasão fiscal, ou seja,
recai sobre o comportamento fraudulento voltado à supressão ou redução
de tributos.

3 Do crime de sonegação disciplinado no art. 1º da Lei 8.137/1990
3.1 Dos crimes de sonegação fiscal
O crime de sonegação fiscal está tipificado no art. 1º da Lei
8.137/1990, cujo teor enuncia:
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Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir
tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
I – omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
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II – fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos,
ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro
exigido pela lei fiscal;
III – falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou
qualquer outro documento relativo à operação tributável;
IV – elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que
saiba ou deva saber falso ou inexato;
V – negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou
documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação
de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com
a legislação.
Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no
prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão
da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto
ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

Os crimes tipificados no dispositivo acima transcrito são classificados
como crimes materiais, ou seja, crimes cuja consumação se dá quando da
ocorrência do resultado naturalístico previsto no tipo legal (supressão ou
redução de tributo). Trata-se do crime de sonegação, crime de dano, visto
que sua descrição típica aponta para a supressão ou redução de tributos
como resultados necessários e caracterizadores de lesão à ordem tributária,
perpetrada pelas condutas arroladas nos seus incisos.
As condutas nucleares, formas pelas quais se pratica o crime de sonegação fiscal, estão descritas nos incisos I a V, com menção aos verbos
omitir, prestar, fraudar, falsificar, etc. Trata-se de crime plurinuclear ou de
ação múltipla, segundo o qual, praticados mais de uma das ações ou omissões
descritas, em uma mesma competência e com a finalidade de furtar-se ao
recolhimento de um único tributo, constituirá crime único. Para sustentar
essa assertiva, Baltazar Junior (2006, p. 366) elucida, em termos:
Imagine-se que o agente tenha deixado de emitir notas fiscais (inciso
V); alterando outras notas fiscais para fazer constar um valor menor
do que o valor efetivo da operação (inciso III); inserindo os valores
inexatos referentes a tais operações em seus livros fiscais (inciso II);
informando tais valores falsos às autoridades fazendárias (inciso I).
Por fim, no prazo para recolhimento do tributo em questão, faz recolhimento a menor, reduzindo o tributo, tal como previsto no caput do
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dispositivo. Todos esses atos são componentes da conduta tendente
ao não recolhimento do tributo, consumando-se o crime único por
ocasião do vencimento, com o recolhimento a menor. Em outras palavras, as condutas previstas nos incisos do art. 1º da Lei 8.137/1990
não constituem figuras típicas autônomas, pois o crime consiste em
reduzir ou suprimir tributos ou contribuição social.
[...]
Para cada competência vai existir um só crime, ainda que esse crime
tenha se desdobrado em vários atos ou em várias operações.

A sonegação fiscal pode ser praticada por condutas comissivas ou
omissivas impróprias (impróprias na medida em que o delito do art. 1º acima exige a ocorrência do resultado supressão/redução de tributo para a
sua consumação).
O elemento subjetivo do crime em epígrafe é o dolo, consistente na
vontade consciente de praticar as fraudes tipificadas nos incisos I a V, com
vistas à supressão ou redução de tributos. Assim, não se pune a sonegação
culposa. Aliás, o dolo deve recair sobre todas as elementares do crime de
sonegação fiscal, de forma que não basta que o dolo recaia apenas sobre
o resultado redução/supressão de tributos, haja vista que tais finalidades
podem ser alcançadas por planejamento tributário lídimo.
É importante que dolo esteja presente no emprego dos meios fraudulentos arrolados, sendo essa a nota do desvalor da ação, reveladora da
ofensividade das sonegações fiscais.
Os objetos materiais sobre os quais recaem as condutas nucleares
são as informações, declarações, livros fiscais, notas fiscais, entre outros
documentos de finalidade fiscal, destinados à constatação da ocorrência
dos fatos geradores de tributos, bem como à sua quantificação. Ressalte-se
que o objeto material da sonegação, por seu turno, é o tributo (caput do art.
1º) e seus acessórios (como, por exemplo, a multa pelo não recolhimento
tempestivo de tributo devido), de forma que, não havendo tributo devido
(como, por exemplo, na hipótese de mero descumprimento de obrigação
instrumental à qual se aplique multa), não haverá crime. Nesse sentido José
Paulo Baltazar Junior (2006, p. 350) anota:
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[...] em caso de descumprimento de obrigação tributária acessória,
como a emissão de nota fiscal ou declaração, mas inexistindo tributo
devido, não há que se falar em crime contra a ordem tributária, mas
mero ilícito administrativo.
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A observação acima ressalta a importância da correta compreensão
dos conceitos técnicos atinentes ao direito tributário. Para que haja uma
simbiose coerente, lógica e teleológica entre o direito penal e o direito tributário, impõe-se conhecer e distinguir importantes conceitos como “tributo”,
“obrigação tributária principal”, “obrigação tributária acessória”, “crédito
tributário”, “lançamento tributário”, entre outros sem os quais não se poderá delimitar corretamente a extensão das elementares típicas dos crimes
tributários.
Há quem sustente que a repressão penal da sonegação fiscal incide sobre o mero inadimplemento da obrigação de pagar tributos, servindo de mero
instrumento para efetivar a arrecadação do Estado. Com a devida vênia, não
se pode concordar com esse posicionamento. O mero inadimplemento da
obrigação de pagar tributos não é objeto de tipificação criminal.
Reitere-se que a reprovação criminal somente se justifica quando
houver desvalor da ação e desvalor do resultado. Especificamente quanto
aos crimes de sonegação fiscal insculpidos no art. 1º da Lei 8.137/1990, o
desvalor da ação reside na prática de fraudes (omitir informação, prestar
declaração falsa, fraudar a fiscalização, falsificar documentos fiscais, etc.),
ao passo que o desvalor do resultado consiste na supressão ou redução de
tributo em decorrência de tais fraudes. Logo, o crime em epígrafe apenas
estará caracterizado quando houver sonegação de tributos devidos por meios
ardilosos, maliciosos e fraudulentos. José Paulo Baltazar sintetiza essa ideia
afirmando que a distinção entre inadimplência e sonegação reside justamente
na fraude. Nesse mesmo sentido, preleciona Edmar Oliveira Andrade Filho
(2009, p. 105), em termos:

A complexidade do sistema tributário e a velocidade com que muda a
legislação são fatores que concorrem decisivamente para a ocorrência de infrações tributárias, mas, por si só, não servem para afastar
a incidência da norma penal nos crimes contra a ordem tributária,
porquanto estes decorrem sempre de dolo, a vontade deliberada de
suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social, mediante fraude.

3.2 A tipicidade dos crimes de sonegação fiscal

O art. 1º da Lei 8.137/1990 preceitua “constituir crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo”. Tributo devido é o pressuposto
lógico do crime de sonegação fiscal, tipificado no dispositivo em questão.
291

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

Tributo, por seu turno, é um conceito jurídico positivado no art.
3º do Código Tributário Nacional, cujo teor enuncia ser “toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que
não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante
atividade administrativa plenamente vinculada” (grifamos).
Por ser o pressuposto lógico do crime de sonegação fiscal, impõe-se determinar em que consiste o “tributo devido”. Afinal, quando se pode
dizer que determinado tributo é devido? Por ocasião da ocorrência do fato
gerador, quando surge ex lege a obrigação tributária? Quando do lançamento, ato constitutivo do crédito tributário? As respostas a tais perguntas são
de suma importância para a caracterização da materialidade dos crimes
de suprir e reduzir tributo devido. Acerca do assunto, pondera José Paulo
Baltazar Júnior (2006, p. 350):
Partindo da premissa de que somente há crime contra ordem tributária
quando há tributo devido, discutiu-se a necessidade do lançamento
tributário e de sua constituição definitiva, com esgotamento da discussão administrativa para que pudesse ser iniciada ação penal por
crime contra a ordem tributária.

O referido autor ainda adverte que a compreensão da matéria pode
ser vista tanto pela perspectiva de direito penal (constituição definitiva do
crédito tributário como condição necessária para a existência do delito —
materialidade) quanto pela perspectiva de direito processual penal (lançamento definitivo como condição de procedibilidade da ação penal).
Sob o argumento da independência entre as instâncias administrativa
e penal, já se sustentou que o início da ação penal condenatória independia da conclusão do processo administrativo-fiscal. Esse entendimento foi
questionado quando da edição da Lei 9.430/1996, cujo art. 83 prescrevia:
[...] a representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra
a ordem tributária definidos nos arts. 1º e 2º da Lei 8.137, de 27 de
dezembro de 1990, será encaminhada ao Ministério Público após proferida decisão final, na esfera administrativa, sobre a existência fiscal
do crédito tributário correspondente.

O Ministério Público insurgiu-se contra o referido dispositivo, tendo
sido proposta a ADIN 1.571, na qual foi alegado que o dispositivo acima
mencionado contraria a independência entre as instâncias administrativa e
penal, comprometendo a autonomia e independência de atuação do órgão mi292
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nisterial, notadamente por ser esse o titular da ação penal (art. 129, I, da CF).
Argumentava-se que o exercício das mais nobres atribuições do Ministério
Público, entre as quais a salvaguarda do ordenamento jurídico, não poderia
ficar condicionado ao entendimento da Administração Tributária acerca da
ocorrência ou inocorrência de violação aos preceitos da ordem tributária.
Entretanto, o enfoque da questão não deve voltar-se apenas para os
aspectos processuais e atinentes à titularidade da ação penal, nem mesmo
apegar-se à independência de instâncias. Aliás, a autonomia de instâncias,
considerada a unidade do ordenamento jurídico e a interdisciplinaridade
entre os ramos do direito, não deve ser vista como primado absoluto. Hugo
de Brito Machado, com acuidade, desvenda a interdisciplinaridade existente entre direito tributário e direito penal quando se trata de determinar a
materialidade ou não dos crimes de sonegação fiscal, ao assinalar:
[...] corre-se o risco de em determinada situação o Ministério Público oferecer a denúncia contra um contribuinte, imputando a este o
cometimento de um crime contra a ordem tributária e, depois de ser
este condenado, vir a Administração Tributária, através de órgão de
autocontrole de legalidade de suas exigências, a dizer que o referido
contribuinte na verdade não violou nenhuma norma da legislação tributária.(MACHADO, 2009, p. 273.)

O simples oferecimento de denúncia por si produz efeitos deletérios
aos acusados, denominado streptus iudicii (OLIVEIRA, 2007, p. 111), de forma
que a propositura da ação penal condenatória deve cercar-se de cuidados, a
exigir certeza da materialidade do crime e indícios de autoria, comprovados
por acervo probatório mínimo configurador de justa causa à acusação, sob
pena de rejeição liminar da peça inaugural (art. 395 do CPP).
Tributo é elementar do tipo legal prescrito no art. 1º da Lei
8.137/1990. Por se tratar de conceito jurídico, supressão ou redução de
tributo não prescinde dos conceitos próprios do direito tributário. Ou seja,
a constatação da materialidade dos crimes sob análise pressupõe a afirmação de tributo devido, para que se proceda ao juízo acerca da supressão ou
redução dele.
Partindo-se dessa premissa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 81.611, modificou seu entendimento para afirmar que a
constituição definitiva do crédito tributário é pressuposto necessário ao
ajuizamento da ação penal, sendo esse o momento de consumação do delito,
como se depreende da ementa do respectivo acórdão, verbis:
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EMENTA: CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (L.
8137/1990, ART. 1º). LANÇAMENTO DO TRIBUTO PENDENTE DE
DECISÃO DEFINITIVA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FALTA DE
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. SUSPENSO, PORÉM, O CURSO
DA PRESCRIÇÃO ENQUANTO OBSTADA A SUA PROPOSITURA PELA
FALTA DO LANÇAMENTO DEFINITIVO. 1. Embora não condicionada
a denúncia à representação da autoridade fiscal (ADInMC 1571), falta
justa causa para a ação penal pela prática do crime tipificado no art. 1º
da L. 8.137/1990 - que é material ou de resultado - enquanto não haja
decisão definitiva do processo administrativo de lançamento, quer se
considere o lançamento definitivo uma condição objetiva de punibilidade
ou um elemento normativo de tipo. 2. Por outro lado, admitida por lei
a extinção da punibilidade do crime pela satisfação do tributo devido,
antes do recebimento da denúncia (L. 9.249/1995, art. 34), princípios
e garantias constitucionais eminentes não permitem que, pela antecipada propositura da ação penal, se subtraia do cidadão os meios que
a lei mesma lhe propicia para questionar, perante o Fisco, a exatidão
do lançamento provisório, ao qual se devesse submeter para fugir ao
estigma e às agruras de toda sorte do processo criminal. 3. No entanto,
enquanto dure, por iniciativa do contribuinte, o processo administrativo
suspende o curso da prescrição da ação penal por crime contra a ordem
tributária que dependa do lançamento definitivo3. (grifamos)

No mesmo sentido, insta transcrever a ementa da decisão prolatada
no HC 83.414-RJ, que tramitou naquela mesma Corte Maior, em termos:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRIBUTÁRIO. CRIME DE SUPRESSÃO DE
TRIBUTO. (ART. 1º DA LEI 8.137/1990). NATUREZA JURÍDICA. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Na linha do julgamento do HC 81.611 (rel. min. Sepúlveda
Pertence, Plenário), os crimes definidos no art. 1º da Lei 8.137/1990
são materiais, somente se consumando com o lançamento definitivo. 2.
Se está pendente recurso administrativo que discute o débito tributário
perante as autoridades fazendárias, ainda não há crime, porquanto “tributo” é elemento normativo do tipo. 3. Em conseqüência, não há falar-se
em início do lapso prescricional, que somente se iniciará com a consumação do delito, nos termos do art. 111, I do Código Penal4. (grifamos)

3
4

HC 81.611-8/DF. Rel. min. Sepúlveda Pertence. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=78807>. Acesso em: 06 dez. 2012.
HC 83.414-1/RS. Rel. min. Joaquim Barbosa. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=AC&docID=79342>. Acesso em: 06 dez. 2012. Observo que “tributo” é ele-
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A partir dos julgados acima transcritos, três diferentes ênfases foram dadas à natureza jurídica do lançamento em relação aos crimes contra
a ordem tributária: 1ª) elementar do tipo legal de tais crimes (MACHADO,
2009, p. 274); 2ª) condição objetiva de punibilidade; e 3ª) condição de procedibilidade da ação penal. No sentido do primeiro entendimento, podem
ser citados dois julgados prolatados em sede de habeas corpus, ambos da
lavra do Ministro Cezar Peluzo, em termos:

AÇÃO PENAL. Crime tributário, ou crime contra a ordem tributária.
Art. 1º, incs. I e II, da Lei 8.137/1990. Delito material. Tributo. Processo
administrativo. Cancelamento do suposto crédito por decisão definitiva
do Conselho de Contribuintes. Crédito tributário juridicamente inexistente. Falta irremediável de elemento normativo do tipo. Crime que se
não tipificou. Trancamento do processo quanto ao delito de sonegação
fiscal. HC concedido para esse fim. Precedentes. Não se tipificando crime
tributário sem o lançamento fiscal definitivo, não se justifica pendência
de ação penal, quando foi cancelada, por decisão definitiva do Conselho
de Contribuintes, a inscrição do suposto crédito exigido5. (grifamos)
AÇÃO PENAL. Denúncia. Imputação do crime de lavagem de dinheiro.
Art. 1º, VII, da Lei 9.613/1998. Corrupção ativa como crime antecedente. Indícios suficientes da sua existência. Instrução hábil da denúncia
daqueloutro. Aptidão reconhecida. Inteligência do art. 2º, II e § 1º, da
Lei 9.613/1998. Provas fundantes da imputação de outro crime figuram
indícios do crime antecedente ao de lavagem de dinheiro e, como tais,
bastam ao recebimento de denúncia do delito conseqüente. 2. AÇÃO PENAL. Tributo. Crimes contra a ordem tributária, ou crimes tributários.
Art. 1º, I e III, da Lei 8.137/1990. Delitos materiais ou de resultado,
que é o de suprimir ou reduzir tributo (caput do art. 1°). Procedimento administrativo não encerrado. Lançamento não definitivo. Delitos
ainda não tipificados. Extinção do processo quanto à imputação correspondente. HC concedido, em parte, para esse fim. Crime material contra
a ordem tributária não se tipifica antes do lançamento definitivo de
tributo devido6. (grifamos)

5
6

mentar do tipo penal, aparecendo como objeto material das ações “suprir” ou “reduzir”. Trata-se
de elementar que consubstancia um conceito jurídico. Contudo, não é correto afirmar que se trate
de elementar normativa, entendida pela doutrina penal como elementar sobre a qual recai juízo
valorativo no caso concreto, a ser realizado pelo juiz (geralmente presente em advérbios como
“indevidamente”, “fraudulentamente”, “ardilosamente”, entre outras expressões do gênero).
HC 86.281-1/SP. Rel. min. Cezar Peluso. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=559819>. Acesso em: 06 dez. 2012.
HC 89.739-8/PB Rel. min. Cezar Peluso. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/pa-

295

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

No sentido de que o lançamento ostenta a natureza de condição objetiva de punibilidade, posicionou-se o Ministro Celso de Mello, na seguinte
decisão:

“HABEAS CORPUS” - DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - SONEGAÇÃO FISCAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
AINDA EM CURSO - AJUIZAMENTO PREMATURO, PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO, DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA PARA A VÁLIDA INSTAURAÇÃO DA “PERSECUTIO CRIMINIS”
- INVALIDAÇÃO DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO, DESDE
O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, INCLUSIVE - CRIME DE QUADRILHA - PRESCRIÇÃO PENAL DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO
RECONHECIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA - CONFIGURAÇÃO - DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO, QUANTO A TAL CRIME,
DA PUNIBILIDADE DOS PACIENTES - PEDIDO DEFERIDO. - Tratando-se dos delitos contra a ordem tributária, tipificados no art. 1º da Lei
8.137/1990, a instauração da concernente persecução penal depende
da existência de decisão definitiva, proferida em sede de procedimento
administrativo, na qual se haja reconhecido a exigibilidade do crédito
tributário (“an debeatur”), além de definido o respectivo valor (“quantum debeatur”), sob pena de, em inocorrendo essa condição objetiva de
punibilidade, não se legitimar, por ausência de tipicidade penal, a válida
formulação de denúncia pelo Ministério Público. Precedentes. - Enquanto
não se constituir, definitivamente, em sede administrativa, o crédito
tributário, não se terá por caracterizado, no plano da tipicidade penal,
o crime contra a ordem tributária, tal como previsto no art. 1º da Lei
nº 8.137/90. Em consequência, e por ainda não se achar configurada a
própria criminalidade da conduta do agente, sequer é lícito cogitar-se da
fluência da prescrição penal, que somente se iniciará com a consumação
do delito (CP, art. 111, I). Precedentes7. (grifamos)

Observa-se que o julgamento acima transcrito faz menção à constituição definitiva do crédito tributário, através do lançamento, como sendo
condição objetiva de punibilidade e, concomitantemente, elementar típica
do crime do art. 1º da Lei 8.137/1990.
Por fim, no sentido de que o lançamento fiscal tem a natureza de
condição objetiva de procedibilidade, consubstanciando a justa causa que
7

ginador.jsp?docTP=AC&docID=541547>. Acesso em: 06 dez. 2012.

HC 86.03-0/RS.   Rel. min. Celso de Mello. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=AC&docID=533763>. Acesso em: 06 dez. 2012.
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legitima o oferecimento da denúncia — portanto, dando ênfase ao aspecto
processual da questão — posicionou-se a ministra Cármen Lúcia, quando
do julgamento do HC 89.983, cuja ementa preceitua, verbis:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. REPRESENTAÇÃO FISCAL. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. DECISÃO DEFINITIVA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL.
ORDEM CONCEDIDA. 1. Denúncia carente de justa causa quanto ao
crime tributário, pois não precedeu da investigação fiscal administrativa definitiva a apurar a efetiva sonegação fiscal. Nesses crimes, por
serem materiais, é necessária a comprovação do efetivo dano ao bem
jurídico tutelado. A existência do crédito tributário é pressuposto para
a caracterização do crime contra a ordem tributária, não se podendo
admitir denúncia penal enquanto pendente o efeito preclusivo da decisão
definitiva em processo administrativo. Precedentes. 2. Habeas corpus
concedido8. (grifamos)

Ainda que todos esses posicionamentos conduzam a um mesmo resultado prático — inadmissão da ação penal antes da constituição definitiva
do crédito tributário —, o entendimento mais condizente com a precisão
conceitual que cerca a matéria recomenda que o lançamento e a constituição
definitiva do crédito tributário sejam vistos como pressupostos lógicos da
elementar “tributo”, ou seja, com ênfase na caracterização da tipicidade dos
crimes sob análise.
Tributo devido é elementar do tipo e pressuposto da conduta destinada à sua supressão ou redução fraudulenta. Ademais, sendo um conceito
jurídico positivado como prestação pecuniária compulsória (art. 3º do CTN),
só passa a ser exigível com a constituição definitiva do crédito tributário,
através do lançamento (atividade administrativa plenamente vinculada).
Em outras palavras, somente prestações juridicamente existentes e exigíveis podem ser objeto de supressão ou redução, de forma que somente o
crédito tributário, devidamente constituído e quantificado, pode ser objeto
da conduta fraudulenta destinada a sonegá-lo.
Ao contrário do direito civil — em que obrigação e crédito surgem
concomitantemente em uma relação jurídica — no direito tributário, obrigação e crédito são realidades jurídicas distintas. Enquanto obrigação tributária
8

HC 89.98-8/PR. Rel. min. Cármen Lúcia. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=416174>. Acesso em: 06 dez. 2012.
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nasce com o fato gerador e sujeita a constituição do crédito a prazo extintivo
de natureza decadencial, a pretensão ao crédito tributário constituído pelo
lançamento se sujeita a prazo prescricional. Aliás, Hugo de Brito Machado
(2007, p. 210) afirma que o lançamento tributário tem natureza declaratória
da obrigação tributária e constitutiva do crédito tributário.
Para que não haja dúvidas acerca da distinção feita pelo direito tributário, entre obrigação e crédito, Paulo de Barros Carvalho preleciona que o
lançamento concretiza norma individual, traduzindo em linguagem jurídica
o fato tributário e constituindo o vínculo que une os sujeitos ativo e passivo
da relação tributária em torno de uma prestação pecuniária. Ademais, por
reportar-se a um evento passado (antecedente), o lançamento é exatamente
o modo como esse fato é recebido pelo direito (consequente), de onde se
extrai sua natureza constitutiva do crédito. Assim, sintetiza o respeitável
doutrinador:
[...] o lançamento tributário, tomado como ato jurídico administrativo,
põe no ordenamento jurídico uma norma individual e concreta, tem no
antecedente o relato do evento tributário, estabelecendo-o como fato; no
consequente, a prescrição do vínculo que nasce unindo dois sujeitos em
torno de uma prestação pecuniária. Visto na sua integridade, apresenta
caráter declaratório do fato e constitutivo da relação. (CARVALHO, 2008.)

Se não há prestação tributária devida antes da constituição do crédito
tributário, não há que se falar em supressão ou redução do tributo antes do
lançamento tributário.
Acrescente-se que o posicionamento do STF, exarado na decisão do
HC 83.414, solucionou a questão pertinente à prescrição da pretensão punitiva com precisão técnica. Se o crime de sonegação fiscal, tipificado no art.
1º da Lei 8.137/1990, apenas se consuma com a constituição definitiva do
crédito tributário, somente a partir desse momento a prescrição penal da
pretensão punitiva terá seu curso iniciado (art. 111, I, do CP).
Impasses surgem quando a questão é analisada sob o prisma teórico
penal da consumação e tentativa dos delitos. Os atos de execução do crime
são as condutas arroladas nos incisos I a V do art. 1º. Esgotada a execução
de tais atos, a consumação da sonegação fiscal, mediante supressão ou redução do tributo devido, fica dependente de apuração administrativa acerca
da existência ou não de tributo devido. Em outras palavras, a lesividade da
conduta fraudulenta já está caracterizada, porém o resultado lesivo depende
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de acontecimento alheio à vontade e determinação do agente, subtraindo-lhe domínio do fato.
Diante dessas características, há quem sustente que tais crimes não
comportam a forma tentada (que caracterizaria, em muitos casos, mera infração administrativa) (STOCO apud ANDRADE FILHO, 2009, p. 115). José
Paulo Baltazar Júnior (2006, p. 351), por seu turno, afirma que a tentativa,
de rara ocorrência, caracteriza crime autônomo e formal descrito no art.
2º, I, da Lei 8.137/1990 (crime de atentado). Esse mesmo autor destaca a
inconveniência de se subordinar a consumação do delito a um fato externo ao
agente (lançamento realizado pela autoridade administrativa competente).
Ainda que, do ponto de vista teórico penal, possam ser feitas críticas
ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, certo é que o entendimento acima transcrito se mostra consentâneo com os conceitos de direito
tributário. Ademais, seus desdobramentos ainda permitem a concepção de
fórmulas adequadas quanto à suspensão da pretensão punitiva e extinção
da punibilidade de tais crimes, como se verá adiante.
3.3 Extinção da punibilidade

Além das causas gerais extintivas da punibilidade, descritas no art.
107 do CP, leis esparsas instituíram o pagamento como causa extintiva especial, aplicável aos crimes tributários.
Edmar Oliveira Andrade Filho sintetiza a evolução histórica sobre o
tema, informando que o pagamento como causa extintiva da punibilidade
nos crimes fiscais foi previsto inicialmente na Lei 4.357/1964 (crimes de
apropriação indébita tributária). O instituto em epígrafe foi contemplado em
outros diplomas legais que sucederam aquela lei (Lei 4.729/1964, Decreto-Lei 326/1967 e Decreto-Lei 1.060/1969). A atual lei dos crimes contra a
ordem tributária (Lei 8.137/1990) igualmente previu a causa extintiva da
punibilidade em seu art. 14. Contudo, mencionado dispositivo foi revogado
pela Lei 8.383/1991.
Posteriormente, a Lei 9.249/1996, em seu art. 34, reintroduziu em
nosso sistema o pagamento como causa extintiva da punibilidade, aplicável aos crimes previstos na Lei 8.137/1990, desde que efetuado antes do
recebimento da denúncia. A mencionada disposição se aplica aos crimes de
apropriação indébita e sonegação previdenciários, atualmente tipificados
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no Código Penal, por emprego da analogia in bonam partem, segundo entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal9.
Quanto à expressão “pagamento”, Edmar Oliveira Andrade Filho
(2009, p. 152) defende uma interpretação ampliativa, para abarcar todas
as formas de extinção do crédito tributário, arroladas no art. 156 do CTN.
Hugo de Brito Machado (2009, p. 88), por seu turno, afirma que não apenas
o pagamento, mas todas as formas de extinção do crédito tributário, que
implicam em extinção da obrigação tributária correspondente, extinguem
a punibilidade.
É adequada a ponderação desse último doutrinador no sentido da
extinção da punibilidade pelas demais causas extintivas do crédito tributário,
quando essas importarem extinção da obrigação subjacente. Isso porque
a desconstituição do crédito tributário pela anulação do lançamento pode
decorrer de mero vício formal, hipótese em que se faculta à Administração
Tributária a realização de novo lançamento (art. 149, IX e parágrafo único,
do CTN)10. Ou seja, terá havido extinção do crédito tributário sem extinção
da obrigação tributária respectiva, razão pela qual, enquanto não verificada a
decadência, poderá a Administração Tributária proceder a novo lançamento.
Por outro lado, quando a anulação do lançamento versar sobre vício
material (como, por exemplo, inocorrência de fato gerador), a fulminar a
própria obrigação tributária subjacente ao respectivo crédito, nem mesmo se
cogitará dos crimes de supressão/redução de tributo, visto que inexistente o
suporte “tributo devido” pressuposto no crime do art. 1º da Lei 8.137/1990.
O pagamento como causa extintiva da punibilidade não pode merecer
tratamento ampliativo generalizado e dissociado da correta interpretação
dos institutos de direito tributário.
Basta pensar que, ao contrário da literalidade do disposto no art.
156, V, do CTN, a decadência não extingue propriamente o crédito tributário,
mas impede a sua constituição. Por conseguinte, não constituído o crédito
tributário, a decadência seria causa que impede a caracterização do crime em
apreço, por estar ausente a elementar “tributo”, entendido como prestação
pecuniária compulsória —devidamente quantificada —, que decorre ime9

HC 73.418-9/RS Rel. min. Carlos Velloso. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=AC&docID=74486>. Acesso em: 06 dez. 2012.

10

AC 2000.04.01.029838-1/PR. Rel. des. federal Luiz Fernando Penteado, TRF 4ª Região DJ
05/11/2003.
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diatamente do crédito constituído. Nesse sentido posicionou-se o Supremo
Tribunal Federal, em termos:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Crime tributário, ou crime contra a ordem tributária. Art. 1º da Lei 8.137/1990. Delito material. Tributo. Apuração
em inquérito policial. Procedimento fiscal abortado. Reconhecimento
administrativo da extinção do crédito tributário em razão de consumação de decadência. Impossibilidade jurídica de lançamento do crédito
tributário. Falta irremediável de elemento normativo do tipo. Crime que
se não tipificou. Trancamento do inquérito ou procedimento investigatório. HC concedido para esse fim. Não se tipificando crime tributário sem
o lançamento fiscal definitivo, não se justifica abertura ou continuação
de inquérito policial, nem de qualquer procedimento investigatório do
Ministério Público, quando a autoridade administrativa haja declarado
extinto o crédito tributário em razão da consumação de decadência11.
(grifamos)

Mesmo em relação à prescrição, causa também extintiva do crédito tributário, seria questionável sua inclusão entre as causas extintivas da
punibilidade. Ora, o pagamento do tributo fraudulentamente suprimido é
forma de reparar o dano causado à ordem tributária. Ou seja, revela-se desnecessária a pena privativa de liberdade como resposta penal a delitos dessa
natureza quando o agente se propõe a restaurar o bem jurídico lesionado
com sua conduta, na concepção de uma “justiça penal restaurativa”. Por seu
turno, a prescrição pressupõe crédito devidamente constituído e inadimplido. A prescrição extingue o crédito na medida em que ele não poderá ser
cobrado, sendo sua prestação inexigível por ausência da pretensão coercitiva
que lhe dá efetividade (semelhantemente às obrigações naturais do direito
civil). Mas é fato que o tributo devido existiu e, com ele, o pressuposto lógico
da prática do crime de sonegação fiscal.
Se o tributo devido existiu e foi objeto material de supressão/redução alcançada mediante práticas fraudulentas tipificadas em norma penal
incriminadora, bem se observa que houve efetiva lesão à ordem tributária.
Com isso, a conduta perpetrada revela a ofensividade que o direito penal se
propõe a sancionar.
11

HC 84.555-0/RJ. Rel. min. Cezar Peluso. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=AC&docID=486718>. Acesso em: 06 dez. 2012.
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A precisão dos conceitos, os princípios do direito penal e os fins que
inspiraram a eleição do pagamento como causa extintiva da punibilidade são
ferramentas imprescindíveis para aferir se as demais hipóteses extintivas
do crédito tributário se mostram adequadas ou não. Em apertada síntese,
não pode ser dada interpretação ampla e irrestrita à expressão “pagamento”
como causa extintiva da punibilidade de forma dissociada dos conceitos
mais elementares da Teoria Geral dos Tributos e dos princípios regentes do
direito penal. É preciso aproximar o direito penal e o direito tributário em
uma interdisciplinaridade que não comprometa a ideia de sistema jurídico
uno, coeso e coerente.
De todas as causas extintivas do crédito tributário arroladas no art.
156 do CTN, não se vislumbra empecilho à interpretação extensiva da expressão “pagamento” para abarcar a compensação, transação, remissão,
conversão do depósito em renda, pagamento antecipado no lançamento
por homologação, consignação e dação em pagamento, haja vista que todas
essas modalidades pressupõem tributo existente e exigível, importando
extinção do crédito tributário e da respectiva obrigação tributária que lhe
dá sustentação.
Todavia, em relação às hipóteses dos incisos IX e X do art. 156 do
CTN — decisão administrativa definitiva e decisão judicial transitada em
julgado —, há que se perquirir acerca de seu conteúdo. Isto é, caso tenha
concluído pela inexistência de tributo devido (seja pela inocorrência do fato
gerador, imunidade, decadência do direito de lançar, entre outras causas que
inviabilizem a constituição do crédito tributário), a hipótese será atipicidade
da conduta, e não extinção da punibilidade. Por sua vez, quando decisões
administrativas ou judiciais desconstituírem crédito tributário com fundamento em vício formal que não impeça novo lançamento, não terá ocorrido
extinção da punibilidade.
Quanto à decadência, a hipótese será de atipicidade da conduta, como
defendido acima. Já com relação à prescrição, por pressupor tributo devido
cuja prestação se torna inexigível pelo decurso do tempo, não está abrangida pela expressão “pagamento” como causa extintiva da punibilidade nos
crimes tributários, ainda que por questões de política criminal recomendem
a equiparação para fins de extinção da punibilidade.
Por fim, não se pode concordar com o argumento segundo o qual
o pagamento, enquanto causa extintiva da punibilidade, amesquinharia o
fundamento ético da sanção penal, transformando-a em instrumento de
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arrecadação de tributos (MACHADO, 2009, p. 88). Se a criminalização da
sonegação fiscal justifica-se pelo desvalor da conduta (reprovação que recai
sobre a fraude) e pelo desvalor do resultado (supressão/redução de tributos), sendo tais fenômenos violadores da ordem tributária, é certo que o
pagamento do tributo suprimido/reduzido ilicitamente restaura a parte da
lesão anteriormente perpetrada.
Hoje em dia, a doutrina penalista está a refletir sobre a denominada
“justiça restaurativa”, concebida num contexto de maior preocupação com
a vítima dos crimes e as consequências de sua prática. Se antes a preocupação era em aplicar o castigo previsto na norma penal incriminadora, agora
a primazia volta-se para uma responsabilidade penal na qual a palavra de
ordem é a “restauração”, reparação dos danos decorrentes do crime, conciliação entre vítima e infrator (PINTO, 2006).
Apesar de ter sido concebida a partir dos preceitos de um direito
penal de acepção individual, as ideias que inspiram a denominada “justiça
restaurativa” também podem ser aplicadas a crimes cujos resultados danosos têm efeitos difusos na sociedade. Não há dúvidas de que, nos crimes de
sonegação tributária, o pagamento dos tributos e seus acréscimos restauram,
ainda que parcialmente, a ofensa perpetrada contra a ordem tributária, evidenciando a desnecessidade de pena corporal.
O princípio da lesividade do direito penal pode ser pensado não
apenas para justificar a criminalização de condutas, mas, igualmente, para
desvendar a necessidade de aplicação de pena. Assim, praticado o crime,
constatada a lesão ao bem jurídico penalmente tutelado e reparada essa
lesão, é legítima a previsão dessa restauração como causa extintiva da punibilidade — visto que ausente a lesão que justificaria a drástica pena privativa
de liberdade.
3.4 Suspensão da pretensão punitiva

A Lei 9.964/2000 positivou, no seu art. 15, causa de suspensão da
pretensão punitiva consubstanciada na adesão, pelo agente sonegador, ao
programa de parcelamento do crédito tributário denominado Refis, desde
que a inclusão nesse programa ocorresse antes do recebimento da denúncia.
Com a suspensão da persecução penal, fica suspenso o curso da prescrição
dos crimes até que, ultimado o pagamento integral, seja declarada extinta a
punibilidade. Posteriormente, a Lei 10.684/2003 previu igual benesse aos
aderentes do PAES (Programa de Parcelamento Especial), sem, contudo,
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condicionar a aplicação da norma ao parcelamento anterior ao recebimento
da denúncia. Edmar Oliveira Andrade Filho (2009, p. 157-158) esclarece
que duas correntes se formaram em torno da interpretação desse último
diploma legal: a) interpretação restritiva, pela admissão da suspensão da
persecução penal apenas às hipóteses de parcelamento pelo PAES; e b) interpretação ampliativa pela admissão da suspensão a todas as hipóteses de
parcelamento (especial ou ordinário), independentemente do momento em
que se encontre a persecução penal.
O segundo entendimento se mostra correto por respeitar o princípio da igualdade e proporcionalidade. Não existe razão, sob o ponto de
vista da política criminal, para diferenciar os programas de parcelamento.
O pagamento parcelado do tributo sonegado atende aos reclamos de uma
justiça penal restaurativa, na qual a pena privativa de liberdade tende a ter
caráter subsidiário. É de interesse não apenas da Administração Tributária,
como da sociedade como um todo, que as lesões à ordem tributária sejam
prontamente restauradas, sendo que esse desiderato não pode ser alcançado
de forma imediata e concreta, senão indiretamente, pela pena privativa de
liberdade. Acrescente-se que o pagamento integral do tributo antes reduzido
ou suprimido afasta o desvalor do resultado justamente pela restauração
da lesão antes perpetrada.
Atualmente, a única condição feita à aplicação da causa suspensiva
é de que a adesão a programas de parcelamento fiscal seja feita antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim ocorrendo, suspende-se
o prazo prescricional até que, integralmente pago o débito, seja declarada
extinta a punibilidade. Nesse sentido, posiciona-se o Supremo Tribunal Federal, como se depreende, verbis:
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CRIME FISCAL – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – REFIS – ARTIGO 9º DA LEI  10.684/2003 – APLICAÇÃO NO
TEMPO. O artigo 9º da Lei 10.684/2003, a versar sobre a suspensão da
pretensão punitiva do Estado no caso de adesão ao Refis, aplica-se aos
processos criminais pendentes, ou seja, ainda que já se tenha decisão
condenatória, desde que não coberta pela preclusão na via recursal.
SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – REGÊNCIA. A regência da
suspensão da pretensão punitiva faz-se sob o ângulo do princípio da
unidade, do conglobamento, descabendo aplicar a cabeça do artigo 9º
da Lei  10.684/2003 sem a observação do que previsto, no § 1º nele
contido, a respeito da prescrição. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS E NÃO
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RECOLHIDAS – ARTIGO 9º DA LEI  10.684/2003. O veto ao § 2º do
artigo 5º da Lei  10.684/2003 é desinfluente, para efeito da suspensão
da pretensão punitiva, quando o contribuinte haja logrado, quer em
período anterior à citada lei, quer no posterior, a adesão ao Refis.12

Se o parcelamento do débito suspende a pretensão punitiva antes
ou durante a persecução penal, o pronto pagamento após o recebimento da
denúncia deverá, igualmente, afastar a ius puniendi estatal. Ou seja, se medida restauradora menor (adesão a programas de parcelamento do débito
fiscal) são capazes de suspender a pretensão punitiva até que, com o integral pagamento, haja extinção da punibilidade, medida restauradora maior
(integral e pronto pagamento) deverá receber tratamento penal igual ou
mais favorecido, razão pela qual a jurisprudência tem admitido a extinção
da punibilidade mesmo que o pagamento do tributo devido ocorra após o
recebimento da denúncia.

Conclusão

O Estado existe para a realização do bem comum. O esboço inicial do
que vem a ser bem comum encontra-se na própria Constituição Federal quando afirma que nosso Estado tem por objetivos fundamentais a construção de
uma sociedade livre, justa e solidária; a garantia do pleno desenvolvimento
nacional; a erradicação da pobreza e da marginalização; a redução de desigualdades sociais e regionais; e a promoção do bem de todos igualitariamente
(art. 2º da CF/1988). A realização do bem comum não pode descurar-se
do fundamento mais elementar de nosso Estado Democrático de Direito, a
dignidade da pessoa humana.
Para se viver com dignidade, é necessário que o ser humano tenha o
que comer, onde morar, meios de educar-se e preparar-se para o trabalho;
que tenha direito à saúde, ao convívio em uma sociedade livre, solidária e
segura, dotada de normas de convívio que garantam a oportunidade de pleno
desenvolvimento individual e social.
Para que o Estado possa realizar o bem comum, é preciso que se organize em uma estrutura complexa, tripartida em quatro grandes funções,
12

HC 85.661-6/DF. Rel. min. Marco Aurélio. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=AC&docID=502968>. Acesso em: 06 dez. 2012.
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todas voltadas para a realização dos objetivos fundamentais dispostos no
art. 2º da CF/1988.
Uma das formas pelas quais o Estado realiza seus objetivos fundamentais é através do exercício do poder de tributar, seja esse exercício voltado para a obtenção de recursos essenciais ao funcionamento estatal (finalidade fiscal), seja para a ordenação social (finalidade extrafiscal). Ademais,
por vivermos em um Estado Democrático de Direito, o exercício do poder de
tributar deve respeito aos limites, fins e fundamentos do que se denomina
“ordem tributária”.
Por albergar valores e normas que são instrumento imprescindível
à realização do bem comum, a ordem tributária é digna de proteção e tutela
não apenas na seara cível e administrativa, mas também na seara penal.
Acresça-se que a proteção penal da ordem tributária somente justifica a
tipificação de condutas quando presente desvalor da ação e do resultado
lesivo dela decorrente.
Preservando a ideia de sistema jurídico uno, a criminalização de condutas lesivas à ordem tributária demanda interdisciplinaridade entre direito
penal e direito tributário, sempre atenta às normas, conceitos e valores que
regem os institutos próprios de cada uma dessas disciplinas. O direito penal
tributário é o resultado da interdisciplinaridade em epígrafe.
Também os princípios do direito penal desempenham papel fundamental no estudo crítico da tipicidade dos crimes tributários, bem como da
resposta penal adequada à lesão provocada por eles.
No crime de sonegação fiscal, a lesão à ordem tributária é provocada
por supressão ou redução de tributos, por meio do emprego de fraudes. A
adequação típica desse crime, por seu turno, exige correta compreensão dos
conceitos próprios do direito tributário, entre os quais se destaca a distinção
entre obrigação e crédito tributários, fato gerador e lançamento.
Está consolidado o entendimento de que a constituição definitiva do
crédito tributário é pressuposto lógico do crime de sonegação, insculpido
no art. 1º da Lei 8.137/1990, sem o qual ele não se tipifica e tampouco se
consuma. A constatação dessa premissa é importante para concluir não ser
possível a propositura da ação penal condenatória antes do lançamento
definitivo do crédito suprimido ou reduzido, porquanto a incriminação em
epígrafe recai não apenas sobre as fraudes perpetradas pelo sonegador, mas
sobre o desvalor do resultado supressão/redução de tributo devido.
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A necessidade de compreensão precisa dos conceitos se desdobra em
outros institutos aplicáveis aos crimes tributários, tais como o “pagamento”,
enquanto causa extintiva da punibilidade, e “parcelamento”, enquanto causa
suspensiva da pretensão punitiva. Acresça-se que os dois referidos institutos
são adequados à obtenção da restauração da ordem tributária, conferindo
efetividade aos princípios de direito penal: intervenção mínima, ofensividade
e proporcionalidade.
O crime de sonegação fiscal, tipificado no art. 1º da Lei 8.137/1990,
consiste na prática de fraudes das quais resulta a supressão/redução de
tributos. Tanto os meios fraudulentos quanto o resultado lesivo à ordem
tributária são dignos de desvalor, razão pela qual se sustenta que tais crimes
apresentam ofensividade o bastante para merecer repressão penal.
Não se questiona alta lesividade dos crimes contra ordem tributária,
uma vez que tais condutas colocam em risco a realização do bem comum,
seja privando o Estado dos recursos necessários ao bom desempenho de
suas funções, seja por frustrar os fins extrafiscais que motivam determinadas exações. O certo é que os crimes tributários comprometem valores e
objetivos constitucionalmente consagrados, tais como a livre concorrência,
redução das desigualdades, erradicação da pobreza e da marginalidade, a
instituição de uma sociedade livre, justa e solidária, e outros.
Em razão da alta lesividade que apresentam, tais práticas devem ser
combatidas pelo direito penal tributário. Contudo, a repressão penal não
deve ser feita de forma acrítica, sendo necessário que essa repressão tenha
os olhos voltados para a necessidade de restauração da ordem tributária,
mediante instituição de fórmulas adequadas ao combate dessa modalidade
de crime.
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Polêmicas em torno dos crimes contra as telecomunicações
Marcelo Pires Soares1

1 Introdução
Quem trabalha na Justiça Federal constantemente se depara com
causas envolvendo crimes contra as telecomunicações, visto constituírem
infrações penais praticadas em prejuízo de serviço público que cabe à União
explorar direta ou indiretamente, inserindo-se, pois, na competência dos
juízes federais, conforme o art. 109, IV, da Constituição Federal.
Em torno desses crimes, existem duas principais polêmicas: o conflito entre o art. 70 da Lei 4.117/1962 e o art. 183 da Lei 9.472/1997, bem
como a aplicação do princípio da insignificância. Tais questões configuram
o objeto central do presente trabalho, o qual busca analisá-las a partir da
jurisprudência e doutrina pertinentes e propor uma compreensão sistematizada sobre a matéria.

2 Conflito entre as Leis 4.117/1962 e 9.472/1997

Os delitos de telecomunicação estão disciplinados no art. 70 da Lei
4.117/1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, e no
art. 183 da Lei 9.472/1997, o qual trata da organização desses serviços e da
criação da Agência Nacional de Telecomunicações.
Pela leitura dos dois artigos, constata-se que ambos mencionam expressamente os serviços de telecomunicação como objeto a ser protegido
pela norma penal. A semelhança de redação, a tutelar o mesmo bem jurídico,
e a sucessão de leis no tempo geraram grande controvérsia na jurisprudência
quanto à adequação penal dos crimes de telecomunicação.
Foram então desenvolvidas variadas soluções para o conflito, as quais
se dividem basicamente em duas correntes: os que defendem a revogação
total ou ab-rogação do art. 70 da Lei 4.117/1962, permanecendo em vigor
1

Juiz federal substituo.
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somente o art. 183 da Lei 9.472/1997; e os que falam em revogação parcial
ou derrogação, admitindo a aplicação de ambos os artigos.

2.1 Primeira corrente: revogação total

Segundo o art. 60, § 1º, da Lei 9.472/1997, a “telecomunicação é a
transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos
ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais,
escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza”. Por sua vez,
a radiodifusão é tida como espécie de serviço de telecomunicação, estando
por esta abrangida.
Dito isso, os que admitem a revogação total argumentam que existe
uma relação de continência entre esses conceitos, de maneira que, com a
edição da Lei 9.472/1997, o legislador teria supostamente como pretensão
apenas aumentar a pena cominada ao crime, e não criar uma segunda figura
penal, pelo que a norma posterior deve sobrepor-se em relação à anterior,
revogando-a integralmente.
Os defensores da revogação total do art. 70 da Lei 4.117/1962 também alegam que os artigos em questão dispõem de redações bastante semelhantes, razão por que o legislador, ao proceder assim, haveria estabelecido
condutas penalmente idênticas, cujo conflito deve ser superado pelo critério
cronológico, permanecendo aplicável somente a norma penal mais antiga.   
Vale ressaltar que essa corrente pode ser empregada unicamente
aos fatos posteriores à edição da Lei 9.472/1997 em atenção ao princípio
da proibição da retroatividade da lei penal mais severa, previsto no art. 5º,
XL, da Constituição Federal.
O entendimento exposto foi adotado pela Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que decidiu dessa forma na Ação Penal
68389-86.2011.4.01.0000/PA, relator desembargador federal Hilton Queiroz,
e-DJF1 17/07/2012, e no Conflito de Competência 504-94.2007.4.01.0000/
MT, relator desembargador federal Cândido Ribeiro, DJ 13/04/2007.
2.2 Segunda corrente: revogação parcial

Por meio dessa corrente, defende-se a vigência simultânea e coordenada dos dois artigos, tendo em vista que o advento da Lei 9.472/1997
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não atingiu de maneira integral o art. 70 da Lei 4.117/1962, que permanece
aplicável, porém em menor extensão.
Nessa direção, argumenta-se que a própria Lei 9.472/1997, em seu
art. 215, I, ao revogar a Lei 4.117/1962, ressalvou expressamente a matéria
penal nesta tratada, bem como os preceitos relativos à radiodifusão, os quais
permanecem vigentes, mantendo incólume o art. 70 da Lei 4.117/1962 para
determinadas situações.
Apesar dessa premissa em comum, a corrente não se mostra uniforme, havendo distintos critérios para delimitar e justificar a aplicação de
cada artigo. Conforme a jurisprudência, três são os critérios de diferenciação
utilizados: espécie de serviço de telecomunicação, ausência de autorização
administrativa e habitualidade da conduta do agente.

2.2.1 Espécie de serviço de telecomunicação
De acordo com tal critério, os conceitos de telecomunicação e radiodifusão, embora dispostos em uma relação de continência, podem ser
separados e ter os alcances bem definidos. Um conceito, mesmo mais abrangente, não exclui o outro. Com efeito, enquanto o art. 70 da Lei 4.117/1962
fica limitado às condutas ilícitas referentes à radiodifusão, o art. 183 da Lei
9.472/1997 passa a alcançar todos os demais serviços de telecomunicações.
Essa diferença, fundada no tipo de serviços de telecomunicação, é
defendida por Baltazar Junior (2011, p. 665), que a justifica nas circunstâncias de que tanto a doutrina quanto a Constituição Federal, no art. 21,
XI e XII, a, separam os conceitos, assim como de que se expõem razoáveis a
cominação de pena menor e o procedimento simplificado do juizado especial
para o crime de radiodifusão, na medida em que envolve geralmente rádios
comunitárias e de baixa potência.
2.2.2 Ausência de autorização administrativa
O segundo critério surge a partir da interpretação restritiva dos elementos normativos “sem observância do disposto nesta lei e nos regulamentos” e “clandestinamente” presentes nos tipos penais em questão.
Assim, se a atividade for praticada sem observância da lei e dos regulamentos, ou seja, apesar de devidamente autorizada pelo órgão público
competente, desenvolve-se de forma irregular, a conduta tem subsunção no
tipo penal do art. 70 da Lei 4.117/1962; porém, se a atividade for clandestina,
ou melhor, sem nenhuma autorização administrativa para o funcionamento
da rádio, deve incidir o tipo penal do art. 183 da Lei 9.472/1997.
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Neste sentido decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência 101.468/RS, relator ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, DJe 10/09/2009.

2.2.3 Habitualidade da conduta
O último critério tem origem no julgamento do HC 93.870 pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, relator ministro Joaquim Barbosa,
DJe 10/09/2010, que fixou a diferença entre os tipos penais na habitualidade
da conduta, a qual ocorre quando o crime torna-se atividade frequente e
costumeira para o agente.
Nessa senda, quando o serviço clandestino de telecomunicação desenvolve-se de modo habitual, a conduta possui enquadramento no tipo
penal do art. 183 da Lei 9.472/1997, e não no art. 70 da Lei 4.117/1962, o
qual se limita ao agente que instala ou utiliza sem habitualidade a atividade
ilícita em questão.
2.3 Quadro esquemático

Conflito entre as Leis 4.117/1962 e 9.472/1997
Quanto ao
art. 70 da Lei
4.117/1962

Revogação
total

Critérios de
diferenciação

Não há

Jurisprudência

2ª Seção do
TRF1

Revogação parcial
Espécie de serviço de telecomunicação
José Paulo Baltazar Júnior

Ausência de
autorização
administrativa
3ª Seção do STJ

Habitualidade
da conduta
2ª Turma do
STF

3 Aplicação do princípio da insignificância
O direito penal rege-se pelo princípio da intervenção mínima, tendo
aplicação restrita a situações em que a sanção penal constitua meio necessário para a proteção do bem jurídico. Para tanto, ele deve ser fragmentário
e subsidiário, preocupando-se apenas com os bens jurídicos mais relevantes
e, ainda assim, quando outro ramo não conseguir oferecer proteção mais
adequada e satisfatória.
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A partir disso, há o princípio da insignificância, pelo qual o tipo penal
deve ser analisado tanto sob o aspecto formal quanto material, uma vez que
nem toda lesão justifica a intervenção do direito penal, mas só as realmente
relevantes. Para que incida a norma penal, não basta a adequação formal da
conduta do agente, deve haver também a efetiva afetação do bem jurídico.
De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio
da insignificância exige a presença de quatro requisitos: mínima ofensividade
da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de
reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. Todos estes giram em
torno da mesma ideia: a conduta do agente deve gerar impacto ínfimo sobre
o bem e a sociedade.
Porém, a incidência do princípio da insignificância nos crimes de
telecomunicação ainda é controvertida, havendo na jurisprudência duas
correntes antagônicas quanto à matéria: os que rejeitam a aplicação do princípio e os que a defendem, observada a periculosidade da conduta do agente.
3.1 Primeira corrente: rejeição do princípio

O crime pode ser de dano, de perigo concreto ou de perigo abstrato.
O crime de dano é aquele que precisa da efetiva lesão ao bem jurídico para
a consumação. Por sua vez, o de perigo é o que se consuma com a simples
criação do risco para o bem tutelado, dispensando o dano efetivo.
O perigo pode ser concreto ou abstrato. O crime de perigo concreto
precisa da demonstração da probabilidade da lesão ao bem jurídico, já o de
perigo abstrato dispensa tal exigência, pois, constituindo uma presunção
absoluta, a lei contenta-se com a simples prática da ação ilícita para a consumação do crime.
Conforme Bottini (2011, p. 113), “o tipo de perigo abstrato é a técnica
utilizada pelo legislador para atribuir a qualidade de crime a determinadas
condutas, independentemente da produção de um resultado externo”. Cuida-se de antecipação do momento consumativo, dispensando a efetiva lesão
ao bem em prol da precaução quanto a certas ações ilícitas.
Diante disso, a corrente que rejeita o princípio da insignificância nos
crimes de telecomunicação entende que, tratando-se de delitos de perigo
abstrato, quando a lesão do bem protegido é presumida e dispensada a demonstração, não há como avaliar o dano e concluir pelo mínimo impacto
causado pela ação sobre o bem jurídico e a sociedade.
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Segundo essa posição, a falta de ato administrativo de autorização
da rádio clandestina constitui motivo suficiente para a adequação penal da
conduta, uma vez que é possível admitir na situação em exame a existência de
risco à segurança do serviço de telecomunicação, principalmente no tocante
às frequências operadas no controle do transporte aéreo.  
A Terceira e a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim como a Quinta e a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
seguem essa mesma orientação (ACR 4975-20.2011.4.01.3200/AM, relator
desembargador federal Tourinho Neto, Terceira Turma, e-DJF1 06/09/2012;
RSE 1276-21.2011.4.01.3200/AM, relator desembargador federal Olindo
Menezes, Quarta Turma, e-DJF1 06/07/2012; AgRg no REsp 1101637/RS,
relator ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 07/06/2010; e
AgRg no REsp 1169530/RS, relator ministro Vasco Della Giustina (desembargador convocado), Sexta Turma, DJe 13/10/2011).  
3.2 Segunda corrente: admissão do princípio, observada a
periculosidade da conduta

Pelo princípio da ofensividade, somente existe crime quando o bem
protegido pela norma penal sofre um dano efetivo. Mesmo a infração mais
branda precisa apresentar um mínimo de potencial ofensivo, atendendo a
premissa de que o direito penal deve ficar restrito à proteção de bens jurídicos realmente imprescindíveis.
Embora dispense a prova da probabilidade de lesão, o crime de perigo abstrato não viola o princípio da ofensividade, pois a periculosidade da
conduta também integra a tipicidade penal. A existência do ilícito depende
do risco de dano da conduta, uma vez que o injusto penal só está suficientemente fundamentado se considerado algum outro fator objetivo que abrigue
a potência de resultado lesivo da atitude (BOTTINI, 2011, p. 220).
Com base nisso, a corrente que admite a insignificância nos crimes
de telecomunicações defende a análise das circunstâncias do caso concreto,
de modo que, para a consumação do crime, a estação de rádio clandestina
ou irregular deve importar risco real à segurança dos serviços de telecomunicação, o que significa dizer, pelo art. 1º, § 1º, da Lei 9.612/1998, potência
superior a vinte e cinco watts ERP e altura da torre de transmissão acima
de trinta metros.
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Salienta-se também que não se pode obstar a aplicação do princípio da insignificância apenas porque se trata de crimes de perigo abstrato,
tampouco porque não foi concedida autorização administrativa para o funcionamento da rádio, visto que, do contrário, seria afrontado o princípio da
ofensividade, com o reconhecimento de crime sem ao menos estar configurado risco de dano ao bem jurídico.
Cabe destacar que para essa corrente é necessária a produção de
laudo pericial acerca do equipamento de rádio apreendido, a fim de que seja
possível averiguar a ocorrência e a extensão do risco de dano causado aos
serviços de telecomunicação.  
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus 104.530/RS, relator ministro Ricardo Lewandowski, DJe
06/12/2010, em caráter excepcional e mediante empate na votação, adotou
essa posição e, após analisar as peculiaridades do caso, notadamente a localização da cidade e a baixa potência da rádio, declarou cabível o princípio da
insignificância no crime de telecomunicação do art. 183 da Lei 9.472/1997.
3.3 Quadro esquemático

Aplicação do princípio da insignificância nos crimes de telecomunicação
Corrente

Fundamentos

Jurisprudência

Contra

- Crime de perigo abstrato, dispensando prova da probabilidade de dano.
- Falta de autorização administrativa, presumindo o risco de
dano à segurança das comunicações.
3ª e 4ª Turmas do TRF1;
5ª e 6ª Turmas do STJ

A favor

- Periculosidade como integrante
da tipicidade penal, havendo necessidade de prova da probabilidade de dano.

- Infração do princípio da ofensividade, não existindo crime sem
lesão ao bem jurídico.
2ª Turma do STF

4 Considerações finais

Expostas as questões e as correntes de cada uma, cumpre fazer algumas considerações finais, posicionando-se quanto à matéria em discussão.
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No que tange ao aparente conflito entre o art. 70 da Lei 4.117/1962
e o art. 183 da Lei 9.472/1997, a segunda corrente apresentada é a que de
forma mais acertada resolve a questão. Além de ter maior adesão da jurisprudência, oferece uma solução a partir de uma interpretação sistemática
dos dispositivos, levando em conta a ressalva expressa do art. 215, II, da
Lei 4.117/1962 e os diferentes dados que informam os tipos penais (elementos normativos, habitualidade delitiva e conceitos de telecomunicação
e radiodifusão).
Quanto aos critérios de diferenciação, o melhor entendimento é o que
busca aplicá-los de forma conjunta e não excludente, devendo todos ser considerados quando da adequação penal. A Sexta Turma do Superior Tribunal
de Justiça, ao julgar o agravo regimental em Recurso Especial 1.113.795/SP,
relatora ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 13/08/2012, assinalou
esse caminho, afirmando que cabe apreciar tanto a clandestinidade quanto
a habitualidade para decidir que tipo penal incide.
Voltando-se para a questão do princípio da insignificância nos crimes
contra as telecomunicações, em que pesem as ponderações em contrário, é
também a segunda corrente que merece prosperar, haja vista que a solução
apresentada tem suporte no princípio da ofensividade, tão caro ao Estado
Democrático de Direito, o que vem a evitar uma persecução penal pela simples falta ou desobediência de ato administrativo, consolidando a premissa
de que só há crime quando o bem protegido suporta lesão efetiva.
De fato, a aplicação dessa corrente mostra-se bem mais complexa,
porquanto exige a produção de laudo pericial sobre o equipamento apreendido e o exame das peculiaridades da situação concreta para que seja
possível aferir eventual periculosidade na conduta; no entanto, isso não
pode servir de motivo para inviabilizá-la, sob pena de infirmar a noção penal
de intervenção mínima, ampliando de forma indevida o alcance do poder
estatal incriminador.  
Por fim, cumpre pontuar que as questões ora debatidas não esgotam
as polêmicas em torno dos crimes de telecomunicação, previstos nos arts.
70 da Lei 4.117/1962 e 183 da Lei 9.472/1997, servindo apenas de início
à discussão da matéria.
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Julgamento colegiado em primeiro grau de crimes
praticados por organizações criminosas
Márcio André Lopes Cavalcante1

1 Lei 12.694/2012
Foi publicada, no dia 25/07/2012, a Lei 12.694/2012, que, em linhas
gerais, busca conferir mecanismos de segurança aos magistrados que atuam
em processos criminais.
A Lei é fruto de anteprojeto de lei sugerido ao Congresso Nacional
pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE) com o intuito de garantir maior segurança aos magistrados, especialmente àqueles que lidam
com processos envolvendo organizações criminosas.
No processo de elaboração do anteprojeto original, destaca-se a participação dos excelentes juízes federais Sergio Fernando Moro e Marcello
Granado. Infelizmente, durante sua tramitação no Parlamento, o projeto
sofreu algumas alterações que desnaturaram vários pontos relevantes da
proposta.
De maneira específica, a Lei 12.694/2012 trata sobre os seguintes
temas:
I – prevê a possibilidade de julgamento colegiado em primeiro grau
para os crimes praticados por organizações criminosas;
II – define organização criminosa no direito brasileiro;
III – dispõe sobre a alienação antecipada de bens que tiverem sido
objeto de medidas assecuratórias para fins de processo penal;
IV – institui a possibilidade de confisco de bens ou valores equivalentes
ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados
ou quando se localizarem no exterior;
V – autoriza a adoção de medidas de segurança para os prédios do
Poder Judiciário;

1

Juiz federal substituto.
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VI – autoriza que os veículos utilizados por membros do Judiciário e do
MP que atuem em processos criminais possam, temporariamente, ter
placas especiais, de forma a impedir a identificação de seus usuários;
VII – assegura porte de arma de fogo para uso dos servidores do Poder
Judiciário e do MP que exerçam funções de segurança;
VIII – prevê a proteção pessoal ao magistrado, ao membro do MP e
aos seus familiares a ser prestado pela polícia em caso de situações
de risco decorrentes do exercício da função.

Vamos tecer algumas considerações sobre cada uma dessas oito relevantes alterações.

2 Julgamento colegiado em primeiro grau

A Lei 12.694/2012 estabelece que, em processos ou procedimentos
relativos a crimes praticados por organizações criminosas, o juiz da causa
poderá instaurar um colegiado de 3 juízes (ele e mais outros 2) para a prática
de qualquer ato desse processo.
2.1 Natureza do processo ou procedimento em que o colegiado pode
ser instaurado

O colegiado de juízes poderá ser instaurado em qualquer tipo de processo ou procedimento relacionado com crimes praticados por organizações
criminosas, seja antes, durante, ou mesmo depois da ação penal.
Em outras palavras, o colegiado pode ser instaurado antes de proposta a denúncia (ex: pedido de interceptação telefônica), durante a ação penal
(ex: prolação da sentença) ou mesmo na fase de execução (ex: regressão de
regime prisional).
O colegiado pode ser instaurado para atuar no processo principal
(ação penal) ou em processo incidente (ex: decidir incidente de falsidade).
2.2 Competência

O julgamento colegiado poderá ser adotado tanto nos processos de
competência da Justiça Federal como da Justiça estadual. O único requisito
exigido é que o processo ou procedimento tenha por objeto crimes praticados
por organizações criminosas.
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O julgamento colegiado de que trata esta lei poderá ser adotado no
Tribunal do Júri, com exceção do veredicto dos jurados. Assim, a decisão sobre a matéria de fato e sobre se o acusado deve ser absolvido no julgamento
em Plenário, deverá ser sempre tomada pelos jurados, por força constitucional (art. 5º, XXXVIII, c, CF/1988). No entanto, o colegiado de juízes de que
trata esta lei poderá atuar em todas as demais fases do Júri: no inquérito,
na fase de formação da culpa (1ª fase do Júri) e até mesmo no julgamento
em Plenário, elaborando, por exemplo, a sentença na qual será realizada a
dosimetria da pena. Ressalte-se que esse foi o entendimento do STF ao julgar
a ADI 4414/AL, rel. min. Luiz Fux, 30 e 31/05/2012, proposta contra a Lei
Estadual 6.806/2007 de Alagoas.
2.3 Atos processuais que o colegiado de juízes poderá praticar

O colegiado poderá praticar quaisquer atos nos processos ou procedimentos em que atuar. Vale ressaltar, no entanto, que a decisão que instaurar o colegiado de juízes deve mencionar os atos para os quais ele tem
competência.
A lei enumera alguns exemplos de atos que poderão ser realizados
pelo colegiado:
I – decretação de prisão ou de medidas assecuratórias;
II – concessão de liberdade provisória ou revogação de prisão;
III – sentença;
IV – progressão ou regressão de regime de cumprimento de pena;
V – concessão de liberdade condicional;
VI – transferência de preso para estabelecimento prisional de segurança máxima;
VII – inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado.

O colegiado poderá ser convocado para praticar tanto atos instrutórios como decisórios. A ementa fornece indícios dessa possibilidade ao
afirmar que a lei “dispõe sobre o processo e o julgamento colegiado”, sinalizando que não apenas o julgamento, mas também os demais atos do processo
podem ser realizados de forma colegiada.
Em reforço a essa conclusão, o art. 1º é enfático ao afirmar que “o
juiz poderá decidir pela formação de colegiado para a prática de qualquer
ato processual [...]”.
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Acrescente-se a isso o fato de que a grande maioria das ameaças
contra os magistrados ocorre durante a instrução do processo, e não apenas
no momento da prolação da sentença ou de outras decisões.
Dependendo do nível de ameaça e da periculosidade real da organização criminosa, o mais recomendado é que toda a condução do processo
(todos os atos instrutórios e decisões) seja realizada pelo colegiado.
2.4 Quem instaura

O colegiado é instaurado pelo juiz natural da causa, em decisão fundamentada.
2.5 Fundamento para a instauração

A instauração do julgamento colegiado ocorre quando o juiz natural
da causa entender que a prática de atos naquele processo ou procedimento
poderá gerar risco à sua integridade física.
Como já dito, exige-se que a decisão de instauração seja obrigatoriamente fundamentada, devendo o magistrado indicar os motivos e as circunstâncias que acarretam risco à sua integridade física.
Apesar de a lei exigir que a decisão de instauração seja fundamentada, não se pode impor ao magistrado que apresente fatos cabais ou efetivas
provas de que há risco à sua integridade física, considerando que ainda não
se está julgando os agentes envolvidos na suposta organização criminosa.
Ex: se o processo refere-se a um grupo de extermínio acusado da prática de
vários homicídios, inclusive de autoridades, ainda que não tenha havido uma
ameaça real à integridade física do magistrado, este, diante das circunstâncias que envolvem tais investigados/acusados, poderá concluir que há risco
pessoal na condução singular do processo e, então, decidir pela instauração
do colegiado.
Seria irrazoável exigir que o juiz primeiro recebesse ameaças para
que só então decidisse pela instauração do colegiado, até mesmo porque,
dependendo do grau de periculosidade do grupo criminoso, os ataques à
integridade do julgador poderiam ser perpetrados mesmo sem uma ameaça
prévia.
Não se pode perder de vista, portanto, o caráter de “precaução” da
lei (que possui um sentido mais amplo que a mera “prevenção”), abarcando
também riscos ainda não totalmente conhecidos e provados.
322

I Jornada de Direito Penal

Outra questão relevante é que o juiz, na decisão que instaura o colegiado, deve ter cautela quanto às expressões empregadas, não podendo
cometer excesso de linguagem contra os investigados/acusados, sob pena
de tornar-se suspeito para julgar a causa (ex: quando o juiz afirma que está
instaurando o colegiado porque o processo “trata de um grupo criminoso
perverso, de alta periculosidade, que já fez várias vítimas”. Nessa hipótese,
o juiz já teria prejulgado os envolvidos e não seria mais isento para conduzir
a causa).
Deve, assim, o magistrado evitar a chamada “eloquência acusatória”,
terminologia utilizada pelo ex-ministro do STF Sepúlveda Pertence para
criticar o excesso verbal do julgador na sentença de pronúncia do júri.
Apesar de a lei falar apenas em risco à integridade física do juiz (§ 1º
do art. 1º), parece razoável (e até óbvio) entender que o colegiado poderá ser
instaurado também quando as circunstâncias indicarem risco à integridade
física dos familiares do magistrado.
Vale ressaltar, ainda, que a instauração é facultativa para o juiz natural da causa, ou seja, mesmo havendo risco à sua integridade física, ele
pode optar por não decidir instaurar o julgamento colegiado, conduzindo o
processo de forma singular.
2.6 Previsão do julgamento colegiado e processos anteriores à
vigência desta lei

A Lei 12.694/2012 entrou em vigor no dia 24/10/2012. Seria possível
a formação do colegiado para julgar um processo que já tinha sido iniciado
mesmo antes da vigência da Lei 12.694/2012?
Entendo que sim. As normas da Lei 12.694/2012 que disciplinam o
julgamento colegiado são regras de direito processual, de modo que possuem
eficácia imediata. Logo, o colegiado poderá ser instaurado para o desempenho de qualquer ato processual que ainda não tenha sido praticado no
processo, mesmo que este tenha se iniciado antes da vigência da lei.
2.7 Composição

O colegiado é formado por 3 (três) magistrados: o juiz natural do
processo e mais 2 (dois) outros juízes escolhidos por sorteio eletrônico entre
aqueles de competência criminal em exercício no primeiro grau de jurisdição.
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Os juízes criminais que poderão ser escolhidos nesse sorteio eletrônico não são apenas os que estiverem lotados na mesma comarca (Justiça
estadual) ou seção judiciária (Justiça Federal) que o juiz do processo. Se isso
fosse exigido, a lei estaria inviabilizada, considerando que existem inúmeras
comarcas no interior do Brasil nas quais não há três juízes atuando.
Justamente por essa razão, a lei previu que, se o colegiado for formado
por juízes domiciliados em cidades diversas, a reunião entre eles para tomar
alguma decisão poderá ser feita pela via eletrônica (§ 5º do art. 1º).
Repare que a lei não exigiu que a reunião do colegiado fosse feita por
videoconferência, mencionando apenas a expressão “via eletrônica”.
Desse modo, as discussões e deliberações do colegiado poderão ser
tomadas por variadas formas eletrônicas, que vão desde o uso dos sistemas
de processos virtuais até uma simples troca de e-mails, devendo, em todos
os casos, ser assegurado que a manifestação dos juízes é autêntica, o que
pode ser feito com o uso de certificação digital.
Vale ressaltar que os tribunais, no âmbito de suas competências,
deverão expedir normas regulamentando a composição do colegiado e os
procedimentos a serem adotados para o seu funcionamento (§ 7º do art. 1º).
2.8 Comunicação à Corregedoria

A lei determina que o juiz que instaurou o colegiado deverá dar conhecimento de sua decisão ao órgão correcional.
Qual a finalidade dessa comunicação à Corregedoria?
A lei não menciona, no entanto, deduz-se que essa comunicação é
feita para atender aos seguintes objetivos:

giado?

• registro para fins estatísticos e elaboração de políticas públicas para
a segurança dos magistrados;
• controle correcional de eventual utilização manifestamente abusiva
desse mecanismo por parte dos juízes.

A Corregedoria tem competência para rever a instauração do cole-

Reputo que não. Em meu sentir, a decisão do magistrado que instaura
o julgamento colegiado possui natureza jurisdicional, sendo tomada com base
em seu livre convencimento motivado, somente podendo ser impugnada
mediante habeas corpus em caso de decisão manifestamente ilegal.
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Desse modo, entendo que é vedado à Corregedoria imiscuir-se no
mérito da decisão tomada.
É possível, no entanto, como já dito, que o órgão correcional analise
eventual e patente utilização reiterada dessa medida por parte do magistrado, tendo em vista que nenhum direito pode ser utilizado de forma abusiva.
2.9 Recurso contra a decisão do juiz que instaura o colegiado

Não há previsão de recurso na lei (decisão irrecorrível). Como já dito
acima, caso a decisão de instauração seja flagrantemente ilegal ou teratológica, poderá ser impugnada por meio de habeas corpus.
2.10 Competência do colegiado

A lei afirma que “a competência do colegiado limita-se ao ato para o
qual foi convocado” (§ 3º do art. 1º). Ex: o juiz do Processo XXX/2012 decide
instaurar um colegiado de magistrados para decidir sobre os pedidos da
autoridade policial para busca e apreensão e prisão temporária dos membros de uma organização criminosa que estaria praticando diversos delitos.
Esse colegiado não terá competência para sentenciar a ação penal que for
proposta, salvo se a decisão de instauração do colegiado também mencionar
expressamente a prática desse ato.
Desse modo, na decisão do magistrado que determinar a instauração,
deverá(ão) ser mencionado(s) expressamente o(s) ato(s) para o(s) qual(is)
o colegiado foi convocado.
Importante esclarecer que a lei não determina que o colegiado seja
instaurado para a prática de apenas um ato processual. Assim, é possível que
o colegiado seja convocado para a prática de uma série de atos referentes a
um único processo. É o caso, por exemplo, da decisão do juiz da causa que
instaura o colegiado para a instrução e julgamento do Processo  YYY/2012.
Conforme já sustentado, dependendo do nível de ameaça e da periculosidade real da organização criminosa, o mais recomendado é que toda
a condução do processo seja realizada pelo colegiado, devendo, no entanto,
o ato de convocação ser expresso nesse sentido.
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2.11 Sigilo das reuniões envolvendo os juízes do colegiado
A lei determina, em seu art. 1º, § 4º: “§ 4º As reuniões poderão ser
sigilosas sempre que houver risco de que a publicidade resulte em prejuízo
à eficácia da decisão judicial.”
A redação desse § 4º não é das melhores e deixa margem a algumas
dúvidas.
De que reuniões trata esse dispositivo?
Imagina-se que sejam as reuniões entre os juízes do colegiado para
a prática de algum ato processual.
Essas reuniões são públicas ou sigilosas?
Pela literalidade do dispositivo, a regra é a de que as reuniões são
públicas. Excepcionalmente, podem ser sigilosas quando houver risco de que
a publicidade resulte em prejuízo à eficácia da decisão judicial.
Essa previsão, no entanto, merece algumas críticas. Vejamos.
Por força da CF/1988, os atos processuais praticados pelo colegiado
devem ser, em regra, públicos, salvo se o sigilo for necessário para a defesa
da intimidade ou por razões de interesse social (art. 5º, LX, CF/1988).
Assim, as decisões judiciais (espécie de ato processual) tomadas pelo
colegiado também devem ser, em regra, públicas. No entanto, as reuniões
do colegiado para discutir sobre a deliberação de algum ato processual são
obviamente sigilosas.
Essa conclusão decorre do fato de que a própria lei determina que
as decisões do colegiado deverão ser publicadas sem nenhuma referência a
eventual voto divergente (§ 6º do art. 1º). Em outras palavras, se dois juízes
votarem pela condenação e o terceiro magistrado pela absolvição, a decisão
será publicada sem que seja mencionada essa divergência, a fim de preservar
a segurança dos juízes que contrariaram os interesses do réu.
Dessa forma, se as reuniões do colegiado realizadas para a tomada
de decisões forem públicas, como poderia parecer em uma leitura apressada do § 4º do art. 1º, haveria uma incompatibilidade com o § 6º do mesmo
artigo, além de contrariar os próprios objetivos da lei, considerando que os
membros da organização criminosa saberiam exatamente qual(is) dos juízes
votou(aram) pela sua condenação ou contra os seus interesses.
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2.12 Decisões do colegiado
Sempre que for necessário que o colegiado profira alguma decisão,
ele irá se reunir.
Se os juízes forem domiciliados em cidades diferentes, a reunião poderá ser feita pela via eletrônica.
Conforme já explicado, apesar de o texto da lei não mencionar este
aspecto, entendo que a reunião do colegiado para discutir a decisão deverá ser sigilosa, dela participando apenas os magistrados e, eventualmente,
servidores da Justiça para auxiliá-los. Os advogados e os réus não podem
estar presentes.
O resultado da decisão será o que for deliberado pela unanimidade
dos três juízes ou, em caso de divergência, prevalecerá a posição dos dois
juízes que comungarem do mesmo entendimento.
Caso os três juízes discordem entre si, deve ser buscado, internamente, o consenso ou que pelo menos dois magistrados adiram à mesma
conclusão.
Após chegar à decisão, esta deverá ser formalizada (escrita), devidamente fundamentada, conforme se exige de toda decisão judicial.
As decisões do colegiado deverão ser sempre assinadas pelos três
juízes, ainda que um deles, durante as discussões internas, tenha discordado
do que os outros dois decidiram.
A redação do dispositivo legal que trata sobre esse tema é a seguinte:
Art. 1º [...]
§ 6º As decisões do colegiado, devidamente fundamentadas e firmadas, sem exceção, por todos os seus integrantes, serão publicadas sem
qualquer referência a voto divergente de qualquer membro.

2.13 A previsão desse julgamento colegiado em primeiro grau, na
forma trazida pela Lei 12.694/2012, viola alguma norma da
Constituição Federal?

A despeito de respeitáveis manifestações em sentido contrário, reputo que não há inconstitucionalidade alguma na previsão do julgamento
colegiado em primeiro grau, na forma trazida pela Lei 12.694/2012.
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O fato de a decisão colegiada não fazer referência ao voto divergente
não viola a garantia da ampla defesa, o princípio da publicidade ou qualquer
outro dispositivo constitucional.
A decisão do colegiado deverá ser sempre fundamentada, de modo
que o investigado/acusado que for prejudicado saberá exatamente os argumentos utilizados para chegar àquela conclusão. Tendo conhecimento
disso, poderá perfeitamente impugnar a decisão nas instâncias superiores,
apontando os eventuais erros da sentença.
Não é necessário que o réu saiba os argumentos de eventual voto
vencido para que possa interpor o recurso ou exercer a ampla defesa.
Não há, portanto, nenhuma ofensa à ampla defesa.
Inexiste também violação ao princípio da publicidade, tendo em vista
que a decisão do colegiado será regularmente publicada. Ademais, o interesse social na proteção da independência do Poder Judiciário e da segurança
dos magistrados recomenda o sigilo do voto divergente, sendo, neste caso,
mínimo o sacrifício à publicidade em prol da segurança dos juízes.
Não há violação ao princípio do juiz natural, considerando-se que é
ele quem convoca o colegiado, dele fazendo parte. Ressalte-se, ainda, que
a composição do colegiado é feita mediante sorteio eletrônico (critério impessoal) que envolve apenas os magistrados com competência criminal, não
havendo designações casuísticas dos julgadores. Em verdade, a previsão legal
reforça uma das facetas da garantia do juízo natural, que é a da certeza de
um julgamento imparcial, o que somente é possível quando o magistrado
encontra-se isento de pressões espúrias.
Ressalte-se que a medida, em algum ponto, guarda semelhança com
o desaforamento do julgamento do Júri, previsão esta que nunca recebeu a
pecha de inconstitucional.
Por fim, não se pode falar em inconstitucionalidade por ofensa ao
princípio da identidade física do juiz.
Em primeiro lugar, esse princípio não tem exigência constitucional
e somente foi inserido, no processo penal brasileiro, pela Lei 11.719/2008.
Antes dessa alteração, inexistia esse princípio no processo penal e nem por
isso os feitos sentenciados por outro juiz que não o da instrução foram considerados nulos por violação à ampla defesa.
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O juiz da causa, que realizou a instrução, também participará do colegiado e poderá passar aos demais magistrados suas impressões pessoais
sobre a prova testemunhal.
Ademais, o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, tendo sido reconhecido pela jurisprudência que a ele se aplicam as exceções
previstas no art. 132 do CPC (STJ. HC 219.482-SC, rel. min. Og Fernandes,
julgado em 27/03/2012).
As críticas à lei são fruto do misoneísmo e de uma cultura jurídica
predominante no direito brasileiro de que toda e qualquer iniciativa que
vise a tornar mais eficiente à persecução penal é logo “etiquetada” de inconstitucional, como se a ampla defesa impedisse a implementação de novos
instrumentos estatais de combate à criminalidade.
Na Itália, o combate ao crime organizado somente foi possível com
a proteção da magistratura, o que ocorreu por meio de uma medida ainda
mais drástica: a adoção do instituto do “juiz sem rosto”, em que a decisão
é publicada sem a identificação de sua autoria, ou seja, não é divulgado o
nome do juiz que sentenciou o processo. Também pode ser encontrado o
juez sin rostro nas legislações da Colômbia (art. 158 do Decreto 2.700, de
30 de novembro de 1991) e do Peru (art. 13 do Decreto-Lei 25.475, de 5 de
agosto de 1992).
O “juiz sem rosto” seria inconstitucional no direito brasileiro, mas a
figura do julgamento colegiado em primeira instância, na forma como disciplinada pela Lei 12.694/2012, não padece de nenhum vício.
Vale ressaltar que, no direito comparado, segundo informa o juiz Marcus Abreu, o instituto mais próximo do “julgamento colegiado”, adotado pela
Lei 12.694/2012, seria a Cour d’Assises, prevista em países como a França,
Suíça e Bélgica (http://anamages.org.br/web/artigos/a-lei-12-6942012-nao-cria-a-figura-dos-juizes-sem-rosto-nem-nada-assemelhado-a-figura-mais-proxima-seria-a-cour-dassises/).
2.14 ADI 4414/AL julgada pelo Supremo Tribunal Federal

No Estado do Alagoas, por meio da Lei estadual 6.806/2007, foi criada
a 17ª Vara Criminal da Capital, com competência exclusiva para processar e
julgar delitos praticados por organizações criminosas dentro do território
alagoano.
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Segundo previu a lei estadual, essa vara possui “titularidade coletiva”,
uma vez que é composta por cinco juízes de direito, ou seja, em vez da decisão ser tomada por apenas um magistrado, é proferida por esse colegiado.
O Conselho Federal da OAB vislumbrou a inconstitucionalidade dessa
previsão e propôs uma ADI questionando a lei.
O STF considerou constitucional a sistemática de julgamento colegiado em 1º grau, ressaltando, entre outros, os seguintes argumentos:

É constitucional a previsão de que, na 17ª Vara Criminal da Capital
de Alagoas, os processos sejam julgados por um colegiado de 5 juízes.
É possível que lei estadual institua órgão jurisdicional colegiado em
1º grau.
Já existem outros exemplos de órgão jurisdicional colegiado em 1º
grau, como é o caso do Tribunal do Júri, da Junta Eleitoral e da Turma
Recursal.
A lei estadual alagoana atuou de maneira legítima, tendo como objetivo preservar a independência do juiz na persecução penal de crimes
envolvendo organizações criminosas.
Sendo o julgamento conduzido por um colegiado de juízes, torna-se
mais difícil a ocorrência de pressões e ameaças sobre os magistrados.
Desse modo, a colegialidade funcionaria como reforço à independência
dos julgadores. O conteúdo da decisão tomada no colegiado não pode
ser imputado a um único juiz, e assim torna difusa a responsabilidade
de seus membros, reduzindo os riscos.

A decisão foi tomada pelo Plenário da Corte na ADI 4414/AL, rel. min.
Luiz Fux, julgado em 30 e 31/05/2012.
Desse modo, imagina-se, com base nesse importante precedente, que
o STF não considerará inconstitucional a previsão do julgamento colegiado
trazido pela Lei 12.694/2012.

3 Definição de organização criminosa no direito brasileiro
3.1 Conceito de organização criminosa

A Lei 12.694/2012 traz uma definição de organização criminosa:
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da e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente,
com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer
natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual
ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Trata-se do primeiro diploma legal interno que traz uma definição
de organização criminosa.
A despeito desse notável avanço, cabe aqui uma crítica: de forma
completamente desnecessária e infeliz, o art. 2º inicia sua redação afirmando que a definição de organização criminosa por ele dada é “para os efeitos
desta Lei”, sugerindo, portanto, que este conceito não poderia ser aplicado
a outros diplomas legais.
O problema prático está na Lei 9.034/1995. Esse Diploma prevê
meios de prova e procedimentos investigatórios para ilícitos praticados
por quadrilhas, organizações criminosas e associações criminosas. Ocorre
que a Lei 9.034/1995 não conceituou o que seja organização criminosa.
O ponto polêmico, portanto, é o seguinte: a definição de organização
criminosa trazida pelo art. 2º da Lei 12.694/2012 pode ser utilizada para a
Lei 9.034/1995?
Entendo que sim. A Lei 12.694/2012 traz legítima definição do que
seja organização criminosa, podendo este conceito ser aplicado para os demais diplomas que versam sobre direito penal e processual penal. Quando
o art. 2º utiliza a expressão “para os efeitos desta Lei” não está querendo
afirmar que tal definição somente é aplicável à Lei 12.694/2012. Trata-se
apenas de uma expressão tradicional utilizada pela técnica legislativa sempre
que a lei conceitua algum instituto.
Desse modo, a definição do art. 2º da Lei 12.694/2012 pode ser aplicada para os fins da Lei 9.034/1995.
3.2 Características da organização criminosa

Os autores divergem sobre quais são as características da organização criminosa.
O maior especialista no Brasil em crime organizado, o juiz federal
José Paulo Baltazar Júnior, afirma que existem características essenciais
(sempre presentes) e outras que seriam acidentais, ou seja, que poderiam
ou não estar identificadas, a depender do modelo de organização criminosa.
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Quais são as características essenciais da organização criminosa segundo o seu conceito legal?
Características

Referências presentes na
redação do art. 2º da lei

a) Pluralidade de agentes

“3 (três) ou mais pessoas”

c) Organização

“estruturalmente ordenada”

b) Estabilidade ou permanência

“associação”/“mediante a prática
de crimes”

d) Divisão de tarefas

“caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente”

e) Finalidade de lucro ou de outras
vantagens não econômicas

“com objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática
de crimes”

f) Restrito a crimes abstratamente
mais graves ou de caráter transnacional

“crimes cuja pena máxima seja
igual ou superior a 4 (quatro) anos
ou que sejam de caráter transnacional”

Tradicionalmente, afirma-se que a organização criminosa possui
como uma de suas características a finalidade lucrativa. A Lei 12.694/2012
foi além e afirmou que a organização criminosa pode ser caracterizada mesmo que a prática dos crimes não tenha por finalidade o lucro. Assim, pela
definição legal, a organização criminosa pode ter outras finalidades que não
apenas econômicas, como por exemplo, sexuais, segregacionistas, religiosas,
políticas, entre outras.
E a transnacionalidade, trata-se de uma característica essencial do
crime organizado no Brasil?
Não. Nem toda organização criminosa se dedica a crimes transnacionais, sendo esta uma característica acidental.
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3.3 Qual é a diferença entre organização criminosa e quadrilha?

Organização criminosa

Quadrilha

Prevista no art. 2º da Lei
12.694/2012.

Prevista no art. 288 do Código Penal.

Exige a associação de, no mínimo,
3 pessoas.

Exige a associação de, no mínimo,
4 pessoas.

Exige organização.

Não exige organização.

Não constitui um tipo penal (crime),
mas sim uma figura penal que revela
um modo organizacional para a prática de delitos.
Exige estabilidade ou permanência.
Exige divisão de tarefas.

Exige que as pessoas tenham o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza.

Somente se configura se a associação for para a prática de crimes cuja
pena máxima seja igual ou superior
a 4 (quatro) anos ou que sejam de
caráter transnacional.

Constitui um tipo penal autônomo,
ou seja, um crime próprio.

Também exige estabilidade ou permanência.
Não exige divisão de tarefas.

Não se exige esse objetivo para configurar a quadrilha, bastando que
os quadrilheiros tenham “o fim de
cometer crimes”.
Configura-se a quadrilha se a associação for para a prática de quaisquer crimes, não importando a
pena ou outras circunstâncias.

Desse modo, conclui-se que: nem toda quadrilha é uma organização
criminosa e, da mesma forma, nem toda organização criminosa é uma quadrilha.
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3.4 Antes da Lei 12.694/2012, havia conceituação legal no Brasil de
organização criminosa?
1ª corrente: SIM

2ª corrente: NÃO

O conceito de organização criminosa já podia ser encontrado na Convenção das Nações Unidas contra o
Crime Organizado Transnacional
– Convenção de Palermo, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto
5.015/2004:
Artigo 2. Para efeitos da presente
Convenção, entende-se por: a) ‘Grupo criminoso organizado’ – grupo
estruturado de três ou mais pessoas,
existente há algum tempo e atuando
concertadamente com o propósito
de cometer uma ou mais infrações
graves ou enunciadas na presente
Convenção, com a intenção de obter,
direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício
material.

Utilizar a Convenção de Palermo
para definir organização criminosa
violaria o princípio da legalidade,
segundo o qual não pode haver crime sem lei anterior que o defina,
nem pena sem prévia cominação
legal (CF, art. 5º, XXXIX).
Assim, seria necessária a edição de
uma lei em sentido formal e material definindo o que seja organização criminosa.

É a corrente adotada por José Paulo
Baltazar Júnior.
O STJ também trilhava no mesmo
sentido: HC 171.912/SP, rel. ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 13/09/2011.

É a posição de Raul Cervini, Luiz
Flávio Gomes, Alberto Silva Franco.
Na jurisprudência, assim já decidiu
a 1ª Turma do STF (HC 96007/SP,
rel. min. Marco Aurélio, julgado em
12/06/2012).
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4 Alienação antecipada dos bens que tiverem sido objeto de
medidas assecuratórias
4.1 Relevância do tema
O combate a determinados tipos de criminalidade, como o tráfico de
drogas, o crime organizado, os crimes contra a ordem tributária, os crimes
contra o sistema financeiro, os crimes contra a Administração Pública e outros delitos que geram para seus autores lucros financeiros, somente pode
ser feito de forma eficaz se houver medidas estatais que persigam o produto
e os proveitos decorrentes desses crimes.
O objetivo, portanto, é o de privar as pessoas dedicadas a certos crimes do produto de suas atividades criminosas e, assim, eliminar o principal
incentivo a essa atividade.
A experiência mostra que, mesmo a prisão cautelar, sem a indisponibilidade dos bens, é de pouca utilidade nesse tipo de criminalidade porque a
organização criminosa continua atuando. Os líderes, mesmo presos, comandam as atividades de dentro das unidades prisionais ou então a organização
escolhe substitutos que continuam a praticar os mesmos delitos, considerando que ainda detêm os recursos financeiros para a prática criminosa.
Desse modo, é indispensável que sejam tomadas medidas para garantir a indisponibilidade dos bens e valores pertences ao criminoso ou à
organização criminosa, ainda que estejam em nome de interpostas pessoas,
vulgarmente conhecidas como “laranjas”.
Ocorre que, após tornar indisponíveis os bens dos investigados, acusados ou interpostas pessoas, surge um problema prático para o Poder Público: o que fazer com tais bens enquanto não ocorre o trânsito em julgado
de uma sentença condenatória, quando então haveria o perdimento desses
bens em favor da União?
No Brasil, o trânsito em julgado de uma sentença condenatória pode
demorar às vezes 10 anos ou até mais. Nesse período, os bens que foram
objeto de medidas assecuratórias ficam perecendo e, ao final do processo,
não valem nada ou têm seu valor reduzido absurdamente. Tome-se como
exemplo um automóvel que seja apreendido. Este veículo, ao final do processo, ou seja, ao longo de 10 anos em que ficou sem manutenção, valerá
muito pouco.
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A solução que tem sido defendida pelos estudiosos para esses casos,
sendo, inclusive, recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça (Recomendação 30/2010), é a alienação antecipada dos bens.
4.2 Conceito de alienação antecipada

A alienação antecipada é a venda, por meio de leilão, antes do trânsito
em julgado da ação penal, dos bens que foram objeto de medidas assecuratórias e que estão sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação,
ou quando houver dificuldade para sua manutenção.
4.3 Histórico sobre a alienação antecipada no Brasil

1ª Fase: redação originária do Código de Processo Penal
O tratamento dado pelo CPP, em sua redação originária, foi muito
acanhado, tendo em vista que, na época em que foi editado, os processos
penais não eram tão demorados e o tipo de criminalidade existente não
exigia respostas incisivas a respeito do produto e do proveito dos delitos.
Por essas razões, havia apenas um dispositivo autorizando a alienação antecipada somente em caso de coisas facilmente deterioráveis (art.
120, § 5º).
2ª Fase: Lei 11.343/2006 (processos da Lei de Drogas)
Atenta à nova realidade, a Lei de Drogas permitiu a alienação antecipada de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de
transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer
natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos naquela lei (art. 62,
§ 4º).
Pelo texto legal, somente era válida aos processos da Lei de Drogas,
apesar de alguns autores defenderem sua aplicação analógica a todos os
demais procedimentos.
3ª Fase: Lei 12.683/2012 (processos da Lei de Lavagem)
Prosseguiu na tendência de ampliar a possibilidade de alienação antecipada, afirmando que isso irá ocorrer sempre que os bens que foram objeto
de medidas assecuratórias, nos processos de lavagem de dinheiro, estiverem
sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver
dificuldade para sua manutenção (art. 4º, § 1º, da Lei 9.613/1998).
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Essa lei falhou, no entanto, ao prever que essa possibilidade de alienação antecipada seria aplicável apenas aos processos que envolvessem
lavagem de dinheiro.
4ª Fase: Lei 12.694/2012 (alterou o CPP acrescentando o art. 144-A)
Possibilita a alienação antecipada de todos os bens apreendidos sempre que:
• estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação
ou
• quando houver dificuldade para sua manutenção.
Essa regra, trazida pela Lei 12.694/2012, vale para todos os procedimentos penais.
4.4 Regramento da alienação antecipada dado pela Lei 12.694/2012

A Lei 12.694/2012 acrescentou o art. 144-A ao Código de Processo
Penal, com a seguinte redação:
Art. 144-A. O juiz determinará a alienação antecipada para preservação
do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de
deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua
manutenção.

Forma pela qual os bens serão alienados antecipadamente:
Por intermédio de leilão, realizado preferencialmente por meio eletrônico.
Valor pelo qual os bens deverão ser vendidos:
Os bens deverão ser vendidos pelo valor fixado na avaliação judicial
ou por valor maior.
Não alcançado o valor estipulado pela administração judicial, será
realizado novo leilão, em até 10 (dez) dias contados da realização do primeiro, podendo os bens ser alienados por valor não inferior a 80% (oitenta
por cento) do estipulado na avaliação judicial.
Desse modo, na primeira tentativa de alienação, os bens são vendidos
pelo preço mínimo da avaliação judicial.
Se não conseguir nenhuma proposta nesse valor na primeira vez,
deverá ser realizado um segundo leilão.
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Nesse segundo leilão, os bens podem ser vendidos pelo preço mínimo
de 80% da avaliação judicial.
O que acontece com o recurso arrecadado com a alienação antecipada?
A quantia apurada com a alienação antecipada fica depositada em
conta judicial, até o final da ação penal.
Se o réu for absolvido, os recursos serão devolvidos a ele.
Em caso de condenação, o réu será privado definitivamente dessa
quantia, cujo destino irá variar de acordo com o crime cometido:
• se o crime é de competência da Justiça Federal, o valor deverá ser
convertido em renda para a União;
• se o crime é de competência da Justiça estadual, o valor deverá ser
convertido em renda para o Estado/DF.
• na hipótese de tráfico de drogas, a quantia arrecadada será destinada ao Fundo Nacional Antidrogas (art. 62, § 9º, da Lei 11.343/2006).
Se os bens a serem alienados forem veículos, embarcações ou aeronaves:
O juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de
registro e controle a expedição de certificado de registro e licenciamento em
favor do arrematante, ficando este livre do pagamento de multas, encargos
e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo
proprietário.
Se os bens apreendidos forem dinheiro (inclusive moeda estrangeira),
títulos, valores mobiliários ou cheques:
O juízo determinará a conversão do numerário apreendido em moeda nacional corrente e o depósito das correspondentes quantias em conta
judicial.
O valor dos títulos da dívida pública, das ações das sociedades e dos
títulos de crédito negociáveis em bolsa será o da cotação oficial do dia, provada por certidão ou publicação no órgão oficial.
A alienação antecipada é inconstitucional por violar o princípio do
devido processo legal, o princípio da presunção de inocência e o direito de
propriedade?
Não. O devido processo legal não é afrontado, considerando que a
constrição sobre os bens da pessoa não é feita de forma arbitrária, sendo, ao
contrário, prevista na lei que traz os balizamentos para que ela possa ocorrer.
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Não há violação ao princípio da presunção de inocência, considerando
que este não é absoluto e não impede a decretação de medidas cautelares
contra o réu desde que se revelem necessárias e proporcionais no caso concreto. Nesse mesmo sentido, não é inconstitucional a prisão preventiva, o
arresto, o sequestro, a busca e apreensão etc.
O direito de propriedade, que também não é absoluto, não é vilipendiado porque o réu somente irá perder efetivamente o valor econômico do
bem se houver o trânsito em julgado da condenação.

5 Confisco de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito
do crime

O art. 91 do Código Penal prevê dois efeitos genéricos da condenação:
inciso I: a obrigação do condenado de reparar o dano causado;
inciso II: o confisco dos instrumentos (ilícitos), do produto e do proveito do crime.

Confira a redação do Código Penal:

Art. 91. São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;
II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de
terceiro de boa-fé:
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo
fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua
proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Instrumento do crime: é a coisa utilizada pelo condenado para a prática do delito. Ex: em um roubo com emprego de arma de fogo, o instrumento é
a arma. O instrumento só pode ser confiscado se a sua fabricação, alienação,
uso, porte ou detenção constituir fato ilícito.
Produto do crime: é a vantagem direta conseguida pelo condenado
com a prática do delito. Ex: no roubo de um celular, o produto do crime é o
aparelho.
Proveito do crime: é a vantagem indireta conseguida pelo condenado
com a prática do delito. Ex: no roubo do celular, o proveito do crime é o valor
que o agente recebeu com a venda do aparelho roubado.
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A Lei 12.694/2012 alterou o Código Penal acrescentando os §§ 1º e
2º a esse art. 91.
Os novos dispositivos afirmam que, se o produto ou proveito do crime
não for encontrado ou se estiver fora do país (o que dificultaria seu confisco),
poderão ser confiscados bens ou valores equivalentes.
Exemplo: Gregório, servidor público, com o dinheiro decorrente de
propinas (corrução passiva), adquire um belo apartamento em Miami Beach,
avaliado em 1 milhão de reais. Ao final do processo, como um dos efeitos
da condenação, o juiz determinará que Gregório perca 1 milhão de reais em
favor da União, valor este equivalente ao proveito do crime, que se encontra
no exterior.
Veja os dispositivos legais acrescentados ao art. 91 do Código Penal:

§ 1º Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao
produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou
quando se localizarem no exterior.
§ 2º Na hipótese do § 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do
investigado ou acusado para posterior decretação de perda.

6 Previsão de medidas de segurança para os prédios do Poder
Judiciário
Com o propósito de garantir maior segurança aos magistrados, servidores e ao público em geral, a Lei 12.694/2012 estabelece, em seu art.
3º, medidas de segurança que podem ser adotadas quanto aos prédios que
abrigam órgãos do Poder Judiciário:

Art. 3º Os tribunais, no âmbito de suas competências, são autorizados
a tomar medidas para reforçar a segurança dos prédios da Justiça,
especialmente:
I - controle de acesso, com identificação, aos seus prédios, especialmente aqueles com varas criminais, ou às áreas dos prédios com varas
criminais;
II - instalação de câmeras de vigilância nos seus prédios, especialmente
nas varas criminais e áreas adjacentes;
III - instalação de aparelhos detectores de metais, aos quais se devem
submeter todos que queiram ter acesso aos seus prédios, especialmen-
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te às varas criminais ou às respectivas salas de audiência, ainda que
exerçam qualquer cargo ou função pública, ressalvados os integrantes
de missão policial, a escolta de presos e os agentes ou inspetores de
segurança próprios.

7 Autorização para que veículos utilizados por membros do
Judiciário e do MP tenham placas especiais (descaracterizadas)
para impedir a identificação de seus usuários
Com o intuito de garantir a segurança de magistrados e membros do
MP que atuem em processos criminais, a lei prevê que os veículos utilizados por membros do Judiciário e do MP que atuem em processos criminais
poderão, temporariamente, ter placas especiais, de forma a impedir a identificação de seus usuários.
Essa providência somente pode ser adotada em casos excepcionais
e após autorização específica e fundamentada da Corregedoria.
O órgão de trânsito deverá ser comunicado sobre a utilização dessa
placa especial.
A lei estabelece que o CNJ, o CNMP e o Conselho Nacional de Trânsito
(CONTRAN) deverão expedir regulamento conjunto disciplinando esse tema.
A previsão é de pouca ou nenhuma eficácia considerando que o crime
organizado não identifica o veículo do juiz ou do membro do Ministério Público pela placa, havendo inúmeras outras formas de se descobrir o veículo
por ele utilizado. Ademais, se for realmente crime organizado, os criminosos
sabem onde o magistrado ou membro do Ministério Público reside, onde
seus filhos estudam, onde sua esposa trabalha.

8 Porte de arma de fogo para uso dos agentes de segurança do
Judiciário e do MP

Ainda com o objetivo de aumentar a segurança de magistrados e
membros do Ministério Público, a Lei 12.694/2012 alterou o Estatuto do
Desarmamento (Lei 10.826/2003) para permitir que os servidores do Poder
Judiciário e do MP que estejam no efetivo exercício de funções de segurança
possam portar arma de fogo quando estiverem em serviço.
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O certificado de registro e a autorização de porte de arma de fogo
deverão ser expedidos pela Polícia Federal em nome da instituição, ou seja,
em nome do tribunal ou do Ministério Público. Assim, juridicamente, o porte
da arma é para a instituição, e não para o servidor.
As armas de fogo utilizadas pelos servidores do Judiciário e do MP
serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas instituições.
Vale ressaltar que de todos os servidores do Judiciário ou do MP que
exerçam funções de segurança apenas metade (50%) poderão usar arma
de fogo.
O presidente do tribunal ou o chefe do Ministério Público designará,
a cada seis meses, quais os servidores, no exercício de funções de segurança,
que poderão portar arma de fogo.
Para receber o porte de arma de fogo, a instituição deverá:
a) comprovar que os servidores que portarão a arma preenchem os
requisitos previstos no Estatuto do Desarmamento (inexistência de antecedentes criminais, ocupação lícita, residência certa, capacidade técnica e
aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo);
b) possibilitar aos servidores formação funcional (instrução e treinamento) em estabelecimentos de ensino de atividade policial;
c) garantir que haja mecanismos de fiscalização e controle interno
do porte de arma pelos servidores.
Se houver perda, furto, roubo ou extravio de arma, acessório ou munição, a instituição deverá, em até 24 horas, registrar uma ocorrência policial
e comunicar o fato à Polícia Federal.

9 Proteção pessoal prestada pela polícia judiciária aos magistrados,
membros do MP e seus familiares em caso de situações de risco
A lei prevê que, se o juiz ou o membro do Ministério Público estiver
exposto a alguma situação de risco decorrente do exercício de sua função,
esse fato deverá ser comunicado à polícia, que avaliará a adoção ou não de
medidas de proteção. Confira o texto legal:
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Art. 9º Diante de situação de risco, decorrente do exercício da função,
das autoridades judiciais ou membros do Ministério Público e de seus
familiares, o fato será comunicado à polícia judiciária, que avaliará a
necessidade, o alcance e os parâmetros da proteção pessoal.
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Trata-se de um retrocesso no sistema de proteção aos magistrados
e membros do Ministério Público.
Antes da lei, quando havia uma situação de risco envolvendo um juiz
ou membro do MP, o presidente do tribunal ou o chefe do Ministério Público
requisitava proteção policial para o membro ameaçado. Em atendimento a
essa requisição, a autoridade policial reunia-se com a direção da instituição
e com o membro em situação de risco e, em conjunto, era definida a melhor
estratégia de segurança. A decisão quanto à necessidade da proteção, contudo, não ficava a cargo da polícia, mas sim da instituição.
Com a nova lei, em caso de situação de risco, a polícia judiciária agora
é comunicada sobre o fato e ela irá avaliar se será necessária ou não a proteção pessoal do magistrado ou membro do MP. A lei retirou do Judiciário e do
MP e atribuiu à polícia a decisão sobre a necessidade ou não de se proteger
o juiz, o promotor ou o procurador da República ameaçado.
Desse modo, esse dispositivo, anunciado como uma preocupação
estatal com os juízes e membros do MP, em verdade não traz nenhum avanço
e, na verdade, foi uma forma, não tão evidente, de acabar com o poder de
requisição do Judiciário e do MP quanto à proteção pessoal de seus membros.
Provo isso com um exemplo.
Se determinado servidor público (um técnico, um analista, um professor, um médico, um enfermeiro etc.) sofre uma ameaça, no exercício de
suas funções, qual é a providência que deverá ser tomada pelo órgão público
ao qual pertença?
Comunicar tal fato à polícia judiciária (polícia civil ou polícia federal),
que avaliará a necessidade, o alcance e os parâmetros da proteção que deverá
ser dada a essa pessoa.
Assim, não era preciso acrescentar esse art. 9º ao ordenamento jurídico brasileiro, a não ser que fosse para deixar claro que quem avalia a
necessidade de proteção policial, em todos os casos, envolvendo todos os
agentes públicos, é a polícia judiciária.

10 Vacatio legis

A Lei 12.694/2012 previu vacatio legis de 90 dias, de modo que somente entrou em vigor no dia 24/10/2012.
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A condenação penal na perspectiva filosófica
de Paul Ricoeur
Marco Antônio Barros Guimarães1

O ato de julgar, considerado como manifestação humana por excelência, constitui matéria de interesse da filosofia, na sua vertente ética, por
se traduzir na ciência da praxis ou do agir humano. Não se pode olvidar,
nesse aspecto, que o julgamento é praticado cotidianamente por todos, pois
o homem está desde a infância julgando, e.g., a severidade de seus pais na
imposição dos castigos e na distribuição dos elogios; os professores na imposição da disciplina; os vizinhos nas suas atitudes cotidianas; seus chefes
ou seus subordinados nas relações de trabalho, e assim por diante, ao longo
de todo o processo de sua construção enquanto pessoa moral (VAZ, 2004).
O julgamento judiciário — muito embora qualificado pelo poder coercitivo de suas imposições —, cuja força vinculante, de natureza estatal, o
eleva a um grau de densidade distinto daquele simples julgamento opinativo
do dia a dia, nem por isso deixa de refletir um agir humano, portanto sujeito
ao interesse filosófico, pela sua necessária conformação ética. Dentre os
julgamentos judiciários, será alvo específico de atenção, nestas reflexões,
aquele que envolve a matéria penal e, mais precisamente, o julgamento condenatório.
Isso porque se busca elaborar a problematização do sentido da condenação penal, com o objetivo de provocar uma reflexão acerca do modelo do
sistema penal contemporâneo, numa visada filosófica que atenda à adequada
relação de intersubjetividade que caracteriza o homem atual. Trata-se, em
outras palavras, de uma reflexão que abandone o modelo da relação sujeito-objeto, que imperou na filosofia moderna, tão bem difundido na célebre
afirmativa do personagem Garcin, que representa um ex-combatente fuzilado
por deserção e que padece sua pena num inferno ambientado em pequeno
cômodo burguês, para quem “o inferno são os outros” (SARTRE, 2007).
Ora, se tenho como suposto que “o inferno são os outros”, que surgem em meu horizonte, limitando-me, tendo a tratá-los como estorvo, ou
1

Juiz federal substituto.

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

— apropriando-me metaforicamente da ideia drummondiana — como uma
pedra no meio do caminho (ANDRADE, 1983, p. 15). Afinal, se me deparo
com uma pedra no caminho que me embaraça o passo, convém que a chute,
se for pequena; que a afaste, deixando-a à beira da estrada, se for um pouco
maior; que invoque o concurso de outras pessoas para ajudar-me a removê-la, se sozinho não for capaz; ou até mesmo que a exploda, se grande demais
para ser removida.
Essa a visão própria da modernidade, que impunha a relação humana
no modelo sujeito-objeto, em que o outro é tornado objeto da minha vontade.
Evidente que o outro não se identifica como objeto, mas sujeito, e a simples
falta de seu reconhecimento como sujeito é suficiente ao surgimento do
conflito, potencializado quando esse mesmo sujeito, tratado como objeto,
resolve tratar, reciprocamente, aquele primeiro também como objeto.
Com o advento da virada linguística — que de saída revela a intersubjetividade decorrente da compreensão comunicativa e da formação do
consenso sobre algo no mundo, por meio do discurso (HERRERO, 1997, p.
497-512) —, impõe-se a elevação do modelo para a relação sujeito-sujeito,
em que se torna necessário o reconhecimento do outro como sujeito de
igual dignidade, o que faz toda a diferença, em relação à condenação penal,
quanto a preocupar-se — o Estado-juiz — com o processo apenas até a condenação e o encarceramento do condenado, ou assumir seu dever de ir mais
além, para alcançar o cumprimento da pena e a restituição do condenado
ao convívio social.
É nesse contexto que o filósofo Paul Ricoeur põe sua lucidez a serviço
de uma reflexão profunda que ilumina tema tão grave quanto negligenciado
no âmbito da praxis institucional,e que diz respeito ao sentido último da
sentença penal condenatória, que culminará na definição do estatuto do condenado, enquanto reconhecido como culpado pelo cometimento de um crime.
Para tanto, o filósofo percorre um caminho que tem início na indignação, decorrente do sentimento de injustiça dos que assistem ou sofrem
uma conduta indevida, o natural sentimento de vingança daí consequente e
a aparição do terceiro, que, pela mediação do processo, institui a justa distância entre o crime e o castigo, que permitirá a substituição daquela sede
de violência pela justiça.
Passa então a identificar os elementos estruturais desse terceiro e do
processo como instrumentos do direito penal para alcançar sua finalidade
estatal de promoção de justiça, oportunidade em que problematiza a questão
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do sentido da sentença penal condenatória, segundo a identificação de seus
destinatários, ou a quem busca ela satisfazer.
A partir do momento em que identifica a lei, a vítima, a opinião pública e o próprio condenado, como aqueles a quem é devida a condenação,
propõe a necessidade de, a partir do modelo sujeito-sujeito como próprio
da relação de intersubjetividade, não se ter como suficiente a condenação e
o encarceramento do culpado, mas a reflexão acerca da proporcionalidade
da pena imposta, a própria previsão legal do tempo de encarceramento e
a forma do cumprimento da pena como necessidades intrínsecas à função
reabilitadora da condenação criminal.
Como texto de natureza filosófica, não traz em si a pretensão de apresentar nenhuma proposta concreta de tratamento da questão, o que deverá
ser objeto das ciências empíricas. Trata-se, antes, de lançar luzes sobre uma
perspectiva específica como forma de alertar os atores das ciências penais
para um horizonte de amplitude tal que leve à reflexão, primeiramente, acerca de quem seja o homem condenado.
Identificado esse ser, na sua dimensão humana de sujeito, pode-se
aprofundar na problematização, agora tematizando o como agir em relação
a esse homem que se tornou conhecido a partir da resposta à pergunta anterior, em vista inclusive das consequências psicológicas da duração do tempo
da prisão e até mesmo das consequências de um modelo de execução penal
— que dessocializa o apenado — sobre a própria política criminal voltada
exclusivamente para a segurança social.

I O processo como espaço substitutivo da violência pela
linguagem

O julgamento judiciário encerra basicamente duas finalidades que
se podem definir como sendo I) imediata: de pôr fim a um conflito, a uma
situação de incerteza; e II) mediata: de contribuir para a busca pela pacificação social. A pacificação social, aqui, não se confunde com a pacificação
do círculo restrito às pessoas diretamente envolvidas no conflito objeto do
julgamento, a qual pressupõe uma reconciliação que tenha percorrido o caminho do reconhecimento — conceito-chave que expressa relação essencial
para a categoria da intersubjetividade, orientadora da antropologia filosófica. Como interessa especificamente à presente reflexão o julgamento em
matéria penal, e mais precisamente o decreto condenatório dele decorrente,
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não será aquela reconciliação objeto de tematização nestes breves escritos
(VAZ, 1992, p. 49-79).
Estabelecido o foco na necessidade de se pôr fim a um conflito, como
finalidade imediata do julgamento judiciário, convém observar que a indignação de que é tomada a vítima de uma retribuição desproporcional, de uma
promessa não cumprida, de uma divisão desigual, é o que leva ao brado É
INJUSTO! como primeiro contato com a ideia do justo, a partir do encontro
com uma situação que lhe é exatamente contrária.
A consequência natural desse sentimento de injustiça é o desejo de
vingança, que desponta como obstáculo à dicção da palavra instauradora da
justa distância entre os antagonistas das retribuições, das promessas e das
partilhas injustas, com o objetivo de finalizar o conflito. Surge aqui a grande
conquista consistente na separação entre vingança e justiça. A vingança, no
caso específico do direito penal, é substituída pela justa distância estabelecida
entre o crime e o castigo, por meio da introdução de um terceiro, cuja aparição induz ao trinômio revelador do senso de justiça a que nos conduz o brado
de indignação: justa distância, mediação por um terceiro e imparcialidade.
Mas esse terceiro somente exercerá o papel que dele se espera, na
perspectiva aqui posta, mediado pelo processo peculiar a um estado democrático de direito, em que efetivamente se estabeleça uma ruptura com a
vingança, considerada “elementar, emocional, selvagem, aquela que deseja
inscrever a punição na própria esteira do crime” (RICOEUR, 2008, p. 184).
O processo surge então como interposto entre dois sofrimentos — que são
o da vítima e o infligido pelo vingador — para complementar a instituição
da justa distância iniciada pela intervenção do terceiro.
Estabelecido o terceiro e o processo respectivo como requisitos necessários à substituição da violência pela palavra da justiça, cumpre sobre
eles discorrer, de forma a desvelar as condições estruturais por meio das
quais o direito penal busca cumprir sua função.
Sobre o terceiro cabe registrar que se acha identificado em três esferas distintas, quais sejam: I) um Estado organizado, que não se confunde
com a sociedade civil e que é o detentor da violência legitimada pelo pacto
social; II) dentro deste Estado organizado, uma estrutura judiciária distinta
dos outros poderes do Estado; e III) dentro desta estrutura judiciária, contida
num Estado organizado, o terceiro assume finalmente a figura humana do
juiz, “homem como nós, mas elevado acima de nós para deslindar conflitos”
(RICOEUR, 2008, p. 185), selecionado mediante recrutamento específico.
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O juiz, como terceiro qualificado, ostenta a posição de justa distância
— entre o crime e o castigo, entre as partes e a própria sociedade — porque
ligado a um sistema jurídico que qualifica o terceiro estatal como Estado de
Direito. Trata-se de um sistema marcado por leis escritas que estabelecem
previamente os delitos e as respectivas penas, estabelecendo uma proporção
entre crime e castigo.
Já o processo, correspondente a um caminho que se propõe ligar um
estado de incerteza, como ponto de partida, a um estado de certeza, como
ponto de chegada, desenvolve-se por meio do exercício da linguagem, estabelecendo o debate vivenciado por uma série de protagonistas que são:
o juiz, o membro do Ministério Público, advogados do acusado e da vítima,
testemunhas, peritos, que, em conjunto, vão construir aquilo a que se denominou a justa distância entre acusado e vítima, transformados em partes
do processo.
Mas o essencial, relativamente ao processo, é que se instaure e desenvolva sob o manto do contraditório, regido por um procedimento que
seja imposto igualmente a ambas as partes, que devem dispor da paridade
de armas. Finalmente, como elemento estrutural do processo, sobrevém a
sentença, por meio da qual, a partir de sua definitividade, a culpa é finalmente
estabelecida. Nesse ponto, o réu muda seu estatuto jurídico de presumido
inocente para culpado, e a palavra final que profere o direito possui o condão de, a um só tempo: “I) pôr fim àquela incerteza; II) atribuir às partes
do processo os lugares que determinam a justa distância entre vingança e
justiça; e III) reconhecer como atores aqueles que cometeram a ofensa e que
sofrerão a pena imposta” (RICOEUR, 2008, p. 187). Essa última consequência
enseja a suspensão da vingança e constitui-se na mais significativa resposta
da justiça à violência.
Atingido esse ponto, em que a cerimônia de linguagem estabelecida
no curso do processo culminou na ruptura definitiva com a violência, importa
saber a quem seria devida a resposta estatal contida naquela sentença condenatória. Em outras palavras, quem seria o destinatário da satisfação dada
por meio daquela palavra final que, proferindo o direito, estabelece a culpa
e impõe a pena proporcional ao crime cometido? E o problema subjacente
a tal indagação é relevante na medida em que sua adequada resposta é que
permite desvelar o sentido da sentença condenatória.
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II O sentido da condenação
Primeiramente, e como decorrência da própria estruturação do processo, forçoso reconhecer que a condenação é devida à lei, pois é por meio
dela que se restabelece o direito enquanto consenso político garantidor da
ordem. Trata-se, num primeiro momento, de se estabelecer a punição reparadora de uma perturbação pública, de forma a assegurar a manutenção
da ordem.
Em segundo lugar, é preciso reconhecer que a condenação é devida à
vitima da ação considerada criminosa, pessoa de carne e osso, mais do que
à própria lei, pois no seu âmbito particular também se impõe a reparação,
tanto ou mais quanto àquela devida à ordem pública. Nesse ponto, para que
não se incorra no risco de confundir a punição com vingança, principalmente
nos casos de crimes cujos resultados são irreversíveis, como os de homicídio,
cabe estabelecer a tônica da condenação no seu sentido moral.
Nessa linha de raciocínio, a condenação possibilita à vítima seu reconhecimento público como pessoa ofendida e humilhada, excluída, pelo
seu algoz, do regime de reciprocidade por meio do crime perpetrado. Sim,
porque ao declarar o réu culpado, a sociedade declara, a contrario sensu, o
queixoso como vítima. E nesse reconhecimento público, restabelece-se no
interior da vítima (ou dos que lhe são próximos) algo que se traduz na sua
própria dignidade, relacionada à qualidade moral de pessoa humana. Ricoeur
fala aqui na aparição inesperada das palavras do Apóstolo: “a verdade vos
libertará” (RICOEUR, 2008, p. 189).
Em terceiro lugar, a condenação seria devida também à opinião pública. Isso porque nela se reconhece, em momentos distintos, relativamente
ao crime, os papéis de veículo, amplificador e finalmente porta-voz do desejo
de vingança. Torna-se portanto importante a publicidade da cerimônia do
processo e da imposição das penas, como forma de contenção e disciplina
do desejo de vingança, aliadas à disseminação da certeza de que o processo,
como substitutivo da vingança pela linguagem, cumpre seu papel de restabelecimento da ordem violada.
Por fim, a condenação é também devida ao próprio condenado. E
torna-se determinante, nesse particular sentido da condenação, atentar para
a superação do solipsismo contido no modelo sujeito-objeto, estabelecido na
modernidade, e a assunção do modelo sujeito-sujeito, em que há o reconhecimento de ambos como sujeitos recíprocos de liberdade e dignidade humana.
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Nessa perspectiva, o homem condenado não é tratado como objeto de um
processo, objeto de uma condenação, objeto do cumprimento de uma pena,
mas um sujeito que foi ouvido e considerado como ator no curso do processo,
um sujeito que recebeu a pena proporcional na condenação, e um sujeito que
cumprirá sua pena de forma a, se não aceitá-la, ao menos compreendê-la.
Se antes foi dito que o queixoso é reconhecido publicamente como
vítima, é preciso não perder de vista que o condenado é considerado publicamente como culpado. E se a condenação restabelece, no íntimo da vítima,
algo como sua autoestima, sua dignidade humana, um efeito simétrico não
seria de se esperar projetado no íntimo do condenado? Essa a ideia considerada por Ricoeur como reguladora da condenação, para que tenha algum
efeito futuro, como a reabilitação.
Sim, porque, ao abandonar a ultrapassada relação solipsista do modelo sujeito-objeto, não pode mais o Estado satisfazer-se com a condenação
como mera resposta à lei, à vítima e à opinião pública, limites em que a
objetivação do acusado, posteriormente considerado culpado e condenado,
permite dele esquecer-se a partir de então, já que é mero objeto. E nem se
mencionam aqui os efeitos deletérios de uma tal conduta, sob o prisma estrito da segurança do próprio corpo social, na medida em que o tratamento
do condenado como objeto enseja todo um processo de desumanização que
impede, na prática, a reabilitação do condenado para que seu retorno ao
convívio social se faça no contexto da culminância de um processo educativo. É sabido que o sistema prisional, inspirado no modelo sujeito-objeto,
proporciona aprendizagem negativa, de aperfeiçoamento na escalada do
crime, hoje organizado.
Nessa perspectiva, e assumida a relação intersubjetiva no modelo
sujeito-sujeito, a pena imposta, em proporção que permita ao condenado
compreender a razão de sua imposição — não foi ao acaso que em frase
atribuída a Hegel, séculos antes, afirma-se que “somente um ser racional
pode ser punido. Enquanto a própria condenação não for reconhecia como
razoável pelo condenado, não poderá atingi-lo como ser racional” (RICOEUR,
2008, p. 191) —, é o ponto de partida para se estabelecer o seu sentido,
relativamente ao condenado, como medida de reabilitação.
Ganha relevo a noção inicialmente tratada, acerca do estabelecimento
da justa distância, pois a falta de reconhecimento da condenação pelo condenado não incutiria nele a sensação do excesso de distância, “representado,
física e geograficamente, pela condição de detento cuja prisão marca sua
351

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

exclusão da cidade?” (RICOEUR, 2008, p. 191). Não se pode perder de vista
ainda os efeitos secundários desse excesso de distância, simbolizados “pela
perda da estima pública e privada, perda de capacidades diversas, jurídica
e cívica” (cf. supra). Daí surge a necessidade de dar sequência à condenação
num processo que permita a redução desse excesso de distância para restabelecimento da justa distância.

III A reabilitação como imposição da intersubjetividade

A reabilitação passa então a ser o ponto central do tema, considerada
no espectro compreendido pelas medidas relativas ao cumprimento da pena,
de forma a assegurar o restabelecimento da capacidade do condenado de
voltar a ser cidadão integral ao fim da execução penal, no pleno exercício
de sua dignidade humana. Tal centralidade decorre da conclusão de que “é
nas medidas de reabilitação que possibilitem ao condenado recuperar-se na
plenitude de suas capacidades jurídicas e do exercício de sua cidadania que
o ato de julgar presta homenagem à sua finalidade última: fortalecer a paz
cívica” (RICOEUR, 2008, p. 20).
Para que cumpra esse importante papel, impõe-se que a reabilitação
seja norteada por objetivos como apagamento, restabelecimento e restituição, de forma a eliminar por completo, ao final do cumprimento da pena, a
exclusão não apenas física, mas também simbólica, que chega ao ápice com
o encarceramento do condenado.
Torna-se essencial manter em vista a relação intersubjetiva no modelo sujeito-sujeito, para que a execução da pena não se faça sob o viés estrito
da segurança pública, com o objetivo exclusivo de manter segregado (modelo
da relação sujeito-objeto) aquele que desafiou a ordem. Antes, é preciso,
numa perspectiva da relação intersubjetiva no modelo sujeito-sujeito, atentar
para os aspectos da saúde, do trabalho, do ensino, do lazer, do direito à visita
e da expressão normal da sexualidade do condenado.
Mas para além desse aspecto, é importante uma reflexão acerca da
duração da pena restritiva de liberdade. É que, não sendo a pena considerada tão somente como um instrumento segregacionista, com a finalidade
exclusiva de garantir a segurança social, mas alcançando as raias do reconhecimento da dignidade do condenado, os reflexos da vivência do tempo
na prisão devem ser avaliados.
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É que na conclusão de estudos sobre psicologia do prisioneiro, a que
se refere Ricoeur, haveria modalidades distintas de se viver o tempo da
pena, segundo se considere o período temporal mais próximo do processo, o
período médio do cumprimento da pena e o período final, que antecede sua
libertação. Seria comum que naquele primeiro momento o prisioneiro vivenciasse a lembrança da prova e de todo o desenrolar do processo, passando a
se ocupar da negociação com o meio carcerário no tempo intermédio e, ao
final, se ocupasse das perspectivas acerca da reconquista de sua liberdade.
A depender da duração do cumprimento da pena, o “encadeamento
dessas figuras sucessivas da vivência do tempo” (RICOEUR, 2008, p. 194) mudaria, sendo presumível que além de um certo patamar temporal, a execução
promoveria não uma ressocialização, mas uma dessocialização acelerada. E
esse processo de dessocialização, que não atende ao sentido da condenação
em relação à pessoa do condenado, tampouco atenderá ao sentido dessa mesma condenação em relação à segurança social, visto que ao final devolverá
à liberdade um ser desumanizado, despido por completo de sua dignidade
humana, o que significará flagrante desrespeito à justa distância entre o
condenado e o restante da sociedade, e cujo comportamento, no retorno ao
meio social, será de sinistra previsibilidade.
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O crime de corrupção passiva nas Ações Penais 307
e 470 no Supremo Tribunal Federal
Marcos Vinicius Lipienski1

Introdução
Objetiva-se, com este artigo, esquadrinhar o tratamento dado pelo
Supremo Tribunal Federal ao crime de corrupção passiva (art. 317 do Código
Penal), em duas ações emblemáticas julgadas naquele tribunal: as Ações
Penais 307 e 470.
Na Ação Penal 307, Fernando Affonso Collor de Mello era acusado
da prática do crime de corrupção passiva. O relatório da sentença assim
resumiu a acusação2:

No período compreendido entre a data da posse como Presidente da
República e o mês de junho de 1992, recebeu, em razão do exercício
do referido cargo, vantagens indevidas, consistentes em depósitos
efetuados em conta bancária, mantida em nome de sua secretária Ana
Acioli, e em pagamentos diretos de contas de sua responsabilidade.
Tais vantagens, proporcionadas, na maioria dos casos, pelo acusado
PAULO CÉSAR FARIAS, agindo pessoalmente ou em nome de pessoas
fictícias, ou, ainda, por meio da Empresa de Participações e Construções
Ltda. – EPC, por ele controlada, tiveram o caráter de contrapartida à
cooperação, omissiva ou comissiva, que o então Presidente da República lhe dava para que pudesse obter, ou tentasse obter, por sua vez,
de órgãos públicos federais e de empresários, favores indevidos.
Essa cooperação concretizou-se em três fatos: a) na nomeação de Marcelo Ribeiro para o cargo de Secretário Nacional dos Transportes, por indicação do segundo acusado que, em razão dela, recebeu da Construtora
TRATEX a quantia de CR$15.000.000,00 (Quinze milhões de cruzeiros);
b) em gestões promovidas pelo primeiro acusado, por intermédio do

1
2

Juiz federal substituto.

AP 307-3/DF, rel. ministro Ilmar Galvão. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=324295; fls. 7-8. Acesso em: 07 dez. 2012.
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Secretário-Geral da Presidência da República, Embaixador Marcos Coimbra, junto à PEROBRÁ, no sentido de que fosse concedido pela estatal,
à VASP, um financiamento de combustível, de interesse do empresário
Wagner Canhedo e do próprio acusado PAULO CÉSAR FARIAS; e c) na
solicitação feita por intermédio do segundo acusado, à empresa Mercedes Benz, da quantia de CR$10.000.000,00 (Dez milhões de cruzeiros),
destinada à campanha política de Sebastião Curió, candidato à Câmara
dos Deputados, onde deveria atuar como seu aliado político.

Vencidos os ministros Sepúlveda Pertence e Néri da Silveira, o Tribunal julgou a acusação improcedente, nos seguintes termos3:

1.2. Improcedência da acusação. Relativamente ao primeiro episódio,
em virtude não apenas da inexistência de prova de que a alegada ajuda
eleitoral decorreu de solicitação que tenha sido feita direta ou indiretamente, pelo primeiro acusado, mas também por não haver sido
apontado ato de ofício configurador de transação ou comércio com o
cargo por ele então exercido.

A Ação Penal 470, conhecida como “mensalão”, trata da existência de
esquema de corrupção pelo qual parlamentares que compunham a chamada
“base aliada” recebiam, periodicamente, recursos do Partido dos Trabalhadores em razão do seu apoio ao Governo Federal.
No que importa para o presente trabalho, analisaremos a acusação
e a sentença sobre João Paulo Cunha. Acusa o Ministério Público Federal, às
fls. 50 e 51 da denúncia:
[...] Marcos Valério, em nome de Ramon Hollerbach, Cristiano Paz e
Rogério Tolentino, ofereceu vantagem indevida (50 mil reais) a João
Paulo Cunha, tendo em vista sua condição de Presidente da Câmara
dos Deputados, com a finalidade de receber tratamento privilegiado
no procedimento licitatório em curso naquela Casa Legislativa para
contratação de agência de publicidade.
João Paulo Cunha, por seu turno, não apenas concordou com a oferta,
como, ciente da sua origem criminosa, engendrou uma estrutura fraudulenta para o seu recebimento.
[...]

3

Disponível em http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=324295, fls.
1-2. Acesso em: 07 dez. 2012.
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Nessa linha, consciente de que o dinheiro tinha como origem organização criminosa voltada para a prática de crimes contra o sistema
financeiro nacional e contra a administração pública, o João Paulo
Cunha, almejando ocultar a origem, natureza e o real destinatário do
valor pago como propina, enviou sua esposa Márcia Regina para sacar
no caixa o valor de cinquenta mil reais em espécie.

A retirada do montante de cinquenta mil reais em espécie foi realizada no dia 4 de setembro de 2003 no Banco Rural em Brasília, com o
emprego do estratagema fraudulento montado pelos denunciados dos
núcleos publicitário e financeiro.
Interessante observar que João Paulo Cunha e Marcos Valério reuniram-se exatamente na data de 3 de setembro de 2003, um dia antes
do saque descrito.
Por seu lado, o edital da concorrência n. 11/03 ganhou publicidade
em 16 de setembro de 2003.
A licitação na modalidade melhor técnica foi vencida pela empresa
SMP&B, de propriedade do grupo de Marcos Valério, tendo o contrato
n.º 2003/204.0 sido assinado em 31 de dezembro de 2003.
[...]

A empresa SMP&B, com o aval de João Paulo Cunha, subcontratou 99,9
% do objeto licitado. De uma soma total de R$ 10.745.902,17, somente
R$ 17.091,00 foram pagos por serviços prestados diretamente pela
SMP&B, representando 0,01%.

Considerando que a Ação Penal 470 encontra-se em julgamento, valho-me de trechos do voto do relator, ministro Joaquim Barbosa, consignados
nos informativos semanais do Supremo Tribunal Federal, para apresentar
o capítulo condenatório da sentença relativa a essa acusação, vencidos os
ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli:

No mérito, o relator iniciou seu voto a partir do capítulo III da denúncia, atinente a “origens dos recursos empregados no esquema
criminoso: crimes de corrupção (ativa e passiva), peculato e lavagem
de dinheiro”. Destacou que, segundo narrado na peça acusatória, os
fatos diriam respeito a contratos publicitários de agências vinculadas
aos acusados Marcos Valério Fernandes de Souza, Cristiano de Mello
Paz e Ramon Hollerbach Cardoso com a Câmara dos Deputados e com
o Banco do Brasil. De acordo com o PGR, essas avenças permitiriam
desvios dolosos de recursos públicos para as contas dos réus desse
denominado “núcleo publicitário”. Tendo em conta a complexidade do
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capítulo em questão, o relator salientou que o examinaria por itens, a
começar pelo concernente à “Câmara dos Deputados: contratação da
agência SMP&B Comunicação - Corrupção ativa e passiva, lavagem de
dinheiro e peculato” (item III.1). Essa divisão, porém, não significaria
sucessão cronológica, dado que os fatos teriam ocorrido simultaneamente, entre o final do ano de 2002 até junho de 2005, quando o réu
Roberto Jefferson denunciara a existência de esquema de pagamento
de propina a deputados federais da base aliada do Governo Federal.
Aludiu que o voto seguiria a mesma estrutura lógica do acórdão de
recebimento da denúncia.
Consignou o pagamento feito, por Marcos Valério, Cristiano de Mello e
Ramon Hollerbach, de certa quantia a João Paulo Cunha, à época Presidente da Câmara dos Deputados, para que, nesta qualidade, autorizasse
a realização de procedimento licitatório destinado à contratação de
agência de publicidade, cujo desfecho implicara a admissão da SMP&B,
empresa da qual os primeiros seriam sócios. Repeliu argumento, suscitado da tribuna pela defesa de João Paulo Cunha, de que o dinheiro
teria sido a ele enviado por Delúbio Soares, tesoureiro do Partido dos
Trabalhadores - PT, para que o então Presidente da Câmara auxiliasse
no pagamento de despesas de pré-campanha. Considerou indubitável
que a quantia não seria do PT, nem de Delúbio Soares, mas da agência
pertencente aos sócios da SMP&B, os quais teriam realizado a campanha do parlamentar à Presidência daquela Casa. Inferiu que, dos
esclarecimentos dispostos nos autos, nessa época seriam intensas as
relações dos sócios da agência com o citado Presidente, a reforçar que
ele saberia a proveniência do numerário recebido.
Assim, rechaçou a tese de que o Presidente da Câmara somente teria
servido como mero intermediário de recursos enviados pelo tesoureiro
do PT para candidatos do partido, pois esta seria exatamente a função
de Delúbio Soares. Estimou evidenciado o dolo dos réus quanto aos
crimes de corrupção ativa e passiva, em virtude da relação prévia entre
o parlamentar e Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Hollerbach,
bem como diante do atendimento dos interesses dos sócios da agência
no sentido de obter contratos com órgãos federais. Sobrelevou a decisão do Presidente que permitira o início de procedimento licitatório,
dado que a contratação de agência de publicidade não seria comum
na Câmara dos Deputados, haja vista que teria sido a segunda licitação da história do órgão para essa finalidade. Ademais, considerou
demonstrado que, ao parlamentar, caberia autorizar a contratação de
terceiros prestadores de serviços, no âmbito do contrato firmado entre
a Câmara e a SMP&B, a fim de garantir, desse modo, a remuneração da

I Jornada de Direito Penal

agência, a qual teria prestado, diretamente, percentagem ínfima do objeto contratual. Assim, reputou caracterizados os delitos de corrupção
ativa (CP, art. 333) imputados a Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon
Hollerbach, e passiva, atribuído a João Paulo Cunha4.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do crime de
corrupção passiva. A Ação Penal 307
No voto condutor da Ação Penal 307, o ministro Ilmar Galvão tece
longas considerações teóricas a respeito do crime de corrupção passiva.
Começa por afirmar que a doutrina e a jurisprudência pátrias são uníssonas
quanto ao entendimento de que, embora não seja necessária a efetiva realização do ato funcional correspondente para a consumação da corrupção
passiva, exige-se que a prática, ou a omissão, do ato tenha sido a causa da
solicitação, do recebimento ou da aceitação da vantagem ou da promessa
de vantagem indevida.
Segundo tal entendimento, o direito brasileiro não pune, a título de
corrupção passiva, a simples solicitação ou recebimento de dádivas, sem
a existência da prestação recíproca. Explica que o bem jurídico defendido
pelo tipo é a “autonomia intencional” do Estado, diferentemente da doutrina
que se contenta com a ausência do ato de ofício, para quem a norma penal
tutelaria a “irreprochabilidade do funcionário ou a imagem ou credibilidade
da administração”.
Cita parecer de Júlio Fabbrini Mirabete para explicar a redação do
tipo do art. 317 do Código Penal em confronto com seus parágrafos. Segundo
a lição, a omissão quanto ao ato de ofício no caput não exclui a imprescindibilidade da relação entre ele e a conduta do agente. Uma vez que tanto a
forma qualificada do § 1º quanto a forma privilegiada do § 2º se referem ao
ato de ofício, não faria sentido que a figura básica, intermediária, dele prescindisse. Por fim, ainda fazendo honras ao ilustre parecerista, sustenta que
a omissão do ato de ofício do caput do art. 317 do Código Penal ocorreu em
razão da inovação da legislação brasileira, que admite como sujeito ativo o
“intraneus”, que está fora da função ou ainda não a exerce.
4

AP 470/MG, rel. ministro Joaquim Barbosa. Disponível em <http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo675.htm>. Acesso em: 07 dez.2012.
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Tal ato de ofício, ademais, deve necessariamente pertencer à esfera
de atribuições do agente.
Naquela oportunidade, a divergência, como já se disse, foi iniciada
pelo ministro Sepúlveda Pertence, e acompanhada pelo ministro Néri da
Silveira. Defende que o Código Penal brasileiro adotou corrente “que não
exige que a contraprestação do funcionário à vantagem cogitada seja um
ato de ofício predeterminado, mas, somente, que haja uma relação genética,
uma relação de causa e efeito entre a função do agente e o ato de corrupção
visado, auferido ou prometido.” (fl. 608 da sentença).
Segundo essa posição, a opção do legislador foi consciente, sabedor
do estado da técnica na legislação comparada e dos antecedentes históricos
da legislação penal brasileira, que, afora nas Ordenações Filipinas, sempre
indicaram como objeto da corrupção a prática ou omissão de ato de ofício.
Discorda das conclusões do parecer de Júlio Fabbrini Mirabete. No
caso do art. 317 do Código Penal, afirma não haver realmente um tipo qualificado nem um tipo privilegiado. Considerando que a venda da função pública
é elemento nuclear que se repete, o ministro Sepúlveda Pertence conclui que
a dita figura privilegiada do § 2º mais se aproxima do crime de prevaricação,
distinguindo-se pela intervenção de um terceiro.

O julgamento da Ação Penal 470

Na Ação Penal 470, tema de grande discussão foi a prática de ato de
ofício por parte do então presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo
Cunha, bem como se revisitou a jurisprudência sobre a necessidade ou não da
evidência de tal ato para a configuração do crime de corrupção passiva. Por
questão de honestidade intelectual, aviso que me valho aqui de transcrição
de trechos de informativos do Supremo Tribunal Federal para descrever os
votos dos ministros daquela Corte.
No trecho do informativo já colacionado, que trata do voto do ministro Joaquim Barbosa sobre a questão, toma maior relevo a circunstância
do recebimento de vantagem indevida por João Paulo Cunha. Indicou que
houve decisão dele de deflagrar procedimento licitatório para contratação
de empresa de publicidade, coisa incomum na Câmara dos Deputados, e
que a ele também coube permitir a subcontratação da empreitada, tudo nos
interesses da empresa de publicidade dos corruptores ativos.
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O contraponto a esse posicionamento veio com o voto do revisor,
ministro Lewandowski. Manteve a orientação de que, para a configuração
criminosa, impender-se-ia que o agente praticasse, retardasse ou omitisse
ato de ofício relacionado com a vantagem indevida. Concluiu que a acusação
não lograra identificar ato de ofício caracterizador de corrupção passiva,
sequer liame entre a conduta do agente e o ato funcional desejado pelo suposto corruptor.

Os demais ministros, com exceção do ministro Dias Toffoli, acompanharam o relator. Para reforçar a ideia de superação do posicionamento
defendido pelos ministros vencidos, o ministro Cezar Peluso colacionou
doutrina segundo a qual seria irrelevante que o ato funcional, comissivo
ou omissivo, sobre o que versaria a venalidade, fosse lícito ou ilícito, ou
seja, contrário ou não aos deveres do cargo ou função. Isso porque a não
distinção entre licitude e ilicitude do ato ou abstenção visada pelo pacto de
corrupção decorreria de que o motivo da tipificação penal na espécie — a
gravidade, a malignidade do tráfico do comércio da função — acarretaria
desprestígio da Administração ou a suspeita em torno desta, daí por que o
delito se consumaria com a aceitação do dinheiro dos sócios da empresa que
concorreria à licitação, ainda que o ato funcional não viesse a ser praticado.

O ministro Marco Aurélio asseverou que os parágrafos do crime de
corrupção passiva e ativa revelariam causa de aumento, nas quais se cogitaria de dever funcional. Se houvesse compreensão, na própria cabeça dos
artigos, da exigência, em si, da prática de ato de ofício, não haveria razão
para concluir-se pela causa de aumento.

Conclusão

Da comparação entre as construções teóricas acerca do crime de
corrupção passiva levada a cabo em duas ações penais marcantes submetidas a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, nota-se que houve um
rompimento com o entendimento sedimentado naquela Corte.
Os membros atuais entenderam que a corrupção passiva prescinde
da comprovação da prática do ato de ofício, lícito ou ilícito, como elementar
do tipo básico do crime.
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A positivação do conceito de organizações criminosas como
instrumento de combate à macrocriminalidade
Marllon Sousa1

Introdução
É consenso entre os diversos estudiosos das ciências jurídicas que
o direito penal, em atenção, entre outros, aos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade, somente manifesta-se como ultima ratio, após o
insucesso de todas as medidas previstas nas demais áreas do ordenamento
jurídico; é responsável pelo restabelecimento da ordem social abalada pelo
delito, causador de dano, ou perigo de dano em alguns casos, ao bem jurídico
tutelado pela norma.
Dito isto, o direito penal foi edificado através de um emaranhado
de normas, subdividas em diversas espécies de tais como as permissivas,
explicativas, preceptivas etc. Como exemplo da primeira modalidade, cite-se
o art. 23 do Código Penal, ao cuidar das normas excludentes de ilicitude. No
segundo caso, relaciona-se a norma extraída do art. 327, § 1º, também do
Código Penal, definidora do conceito de servidor público, para fins penais.
Todavia, em determinados casos, as normas penais não apresentam
seu texto claro, seja por omissão intencional do legislador, como nas chamadas normas penais em branco, seja pela necessidade de extrair o real sentido
da norma através da utilização dos mais diversos métodos de interpretação
(analógica, textual, sistemática, restritiva, extensiva etc.), quando somente
após a elucidação do sentido na norma se torna possível sua transposição
do mundo do dever-ser para o mundo do ser.
Nesse sentido, a fim de buscar extrair a adequada interpretação das
normas jurídicas, almejando à maior completude do sistema normativo,
este artigo tem como objeto o exame do conceito de organização criminosa
trazido à baila pelos dispositivos constantes na Lei 12.694/2012, buscando
examiná-lo, ainda que de forma sucinta, frente às definições constantes na
1
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convenção de Palermo para repressão do crime organizado, a fim de concluir
pela possibilidade ou não de utilização da técnica de interpretação extensiva,
a fim de sanar os mais diversos problemas existentes na instrução processual
penal, quando se fala de crimes cometidos por organizações criminosas.

A suposta lacuna normativa quanto ao conceito de organização
criminosa e sua tipificação penal
O Código Penal, compilação mais que ultrapassada, haja vista viger
desde os idos da década de 40 do século XX, prevê, em seu art. 288, a tipificação penal do crime de quadrilha ou bando, assim definido como a reunião
de mais de três pessoas com o fim de cometer delitos, cuidando-se de delito
formal, cujo momento consumativo foi antecipado pelo legislador, a fim
de proteger a sociedade contra a criminalidade de grupos de que então se
tinha notícia.
Frise-se que o próprio nome dado ao tipo penal demonstra quão
ultrapassado é o tipo em questão.
Todavia, não se pode esquecer a valia do tipo ante a ausência de sistematização no combate à chamada criminalidade organizada, que muito se
desenvolveu na segunda metade do século passado, atingindo o ápice com
a expansão tecnológica, a globalização das economias nacionais, bem como
consequência a transnacionalização das práticas comerciais.
Nesse sentido, como já frisado em outro texto de minha autoria2, a
criminalidade, antes localizada, passou a ter ares de macrocriminalidade,
atingindo, em alguns casos, diversos países, com a atuação cosmopolita as
chamadas organizações criminosas.
Na tentativa desesperada de combater a macrocriminalidade, mal que
assola o mundo inteiro nos dias atuais, a Convenção das Nações Unidas para Repressão do Crime Organizado, Convenção de Palermo, estabeleceu o norte a ser
seguido no duro trabalho de exterminar a ação de grupos criminosos; definiu
conceitos e criou parâmetros para a normação interna de cada Estado-Parte.
Como instrumento de combate ao crime organizado, diversos países
promoveram a criminalização expressa das ações perpetradas por grupos
criminosos, alguns de forma mais completa, outros nem tanto.
2

SOUSA, Marllon. A criminalidade organizada e as novas técnicas de investigação. Aguardando
publicação.
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No Brasil, por exemplo, foi editada a Lei 9.034/1995, cuja mensagem
indicava que cuidava de diploma que regulamentava ações para combate à
atuação das organizações criminosas, sem, contudo, trazer de forma expressa
a definição do que seria uma organização criminosa, restringindo-se a delinear, de forma genérica e na grande parte de suas disposições de maneira
incipiente, implicações relacionadas ao processo penal e execução de pena,
deixando de lado a tratativa do direito material penal.
No mesmo sentido, sucederam-se as leis antidrogas 10.409/2001 e
11.343/2006, sem nada acrescentar quanto à seara penal no que diz respeito
à tipificação da organização criminosa.

Em face desta situação, surgiram duas correntes quanto ao tema: a
primeira defendendo a possibilidade de utilização do conceito simples do
Código Penal ou da lei de drogas, quando se cuidar desta modalidade de delito coletivo; a segunda, defendendo a aplicação do conceito de organização
criminosa previsto pela Convenção de Palermo, visto que referido tratado
internacional, uma vez incorporado ao ordenamento jurídico, teria status
supralegal.
Nesse sentido, segue-se julgado defendendo a aplicação da Convenção de Palermo para a conceituação do que se entenda por organização
criminosa:

Processo HC 171912/SP HABEAS CORPUS 2010/0083490-9 relator(a)
ministro GILSON DIPP (1111) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 13/09/2011 Data da Publicação/Fonte DJe
28/09/2011
Ementa

PENAL. HABEAS CORPUS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ARTIGO 288
DO CÓDIGO

PENAL. CRIME AUTÔNOMO. “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS E VALORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º, VII E §
4º, DA LEI 9.613/1998. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA
DE JUSTA

CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS. ORDEM DENEGADA.
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I. O delito de quadrilha ou bando, capitulado no art. 288 do Código de
Processo Penal, trata-se de crime autônomo, que independe dos crimes
posteriores que venham a ser cometidos pelos agentes.
II. A conceituação de organização criminosa se encontra definida no nosso ordenamento jurídico pelo Decreto 5.015, de 12 de março de 2004, que
promulgou a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado
Transnacional - Convenção de Palermo, que entende por grupo criminoso
organizado, “aquele estruturado de três ou mais pessoas, existente há
algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer
uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com
a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico
ou outro benefício material”. [...] (Grifo nosso)

Seguiram-se os anos e a questão parecia sem solução, até que foi
editada a Lei 12.694/2012, cujo art. 2º preceitua:

Art. 2o Para os efeitos desta Lei, considera-se organização criminosa a
associação, de 3 (três) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com
objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou
superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.  

A partir do texto legal acima transcrito, sugiram duas indagações: o
conceito de organização criminosa da Lei 12.694/2012 estaria apto a suprir
as lacunas existentes nas Leis 9.034/1995 e demais legislações incriminadoras que fazem referência ao tema, sem, no entanto, definir o instituto, ou
somente cabe a aplicação do conceito legal, para os fins definidos pela Lei
12.694/2012?
A resposta para tais questionamentos é o que se buscará adiante.

A definição prevista no art. 2º da Lei 12.694/2012 e a aplicação das
técnicas de interpretação
Segundo afirmações de José Paulo Baltazar Junior (2010), em palestra
proferida na Jornada de Direito Processual Penal, realizada em Manaus, organizada pelo TRF 1ª Região, mostra-se extremamente relevante a tipificação
do delito de organização criminosa em razão da insuficiência do tipo previsto
para o crime de quadrilha ou bando (art. 288 do CP), as evidentes diferenças
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entre a organização criminosa e a quadrilha, bem como o compromisso internacional assumido pelo Brasil ao ser signatário da Convenção de Palermo.
Adotando as justificativas do eminente magistrado e doutor na tratativa do combate às organizações criminosas, fica mais que clara a possibilidade
do uso da interpretação extensiva para se adotar o conceito de organização
criminosa, previsto no art. 2º da Lei 12.694/2012 para prestar completude
a todos os diplomas legais que prevejam eventual recrudescimento da pena,
bem como da instrução processual penal, quando verificada a prática de
delitos sob a roupagem do grupo concatenado à subversão da ordem pública
e lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal.
Isso porque já se mostra majoritário em nossos tribunais superiores
a recepção do conceito de organização criminosa prevista na Convenção
de Palermo, sem esquecer que a definição trazida pela Lei 12.694/2012 é
praticamente idêntica ao preceito esculpido daquele tratado internacional.
Ademais, não se trata de qualquer analogia, in malam partem, pois
a previsão de exasperação de pena, bem como o endurecimento das medidas restritivas de outros direitos dos réus, durante a instrução, desde que
comprovado envolvimento com organização criminosa, já eram previstas no
ordenamento, carecendo somente da adequada interpretação do conceito,
aqui adotado o da novel legislação.
Por fim, não se mostra lógico adotar o conceito previsto na Lei
12.694/2012 somente em relação aos procedimentos de segurança para proteção de magistrados e membros do Ministério Público que atuem diretamente no combate a este câncer social, devendo a conceituação ser abrangente.

Conclusão

Analisados os apontamentos feitos nos tópicos anteriores a conclusões a que se chegam são as seguintes:
• o direito penal é ramo de atuação subsidiária, somente vindo à
baila em caso de insucesso de medidas disciplinadas nos demais
espectros da ciência do direito;
• a definição legal do tipo penal da organização criminosa é de suma
relevância em razão da insuficiência das deficiências verificadas na
regulamentação do crime de quadrilha ou bando (art. 288 do CP), as
evidentes diferenças entre a organização criminosa e a quadrilha,
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bem como o compromisso internacional assumido pelo Brasil ao
ser signatário da Convenção de Palermo;
• a definição prevista no art. 2º da Lei 12.694/2012 deve ser estendida para todos os diplomas legais que façam qualquer tipo de referência às organizações criminosas ou grupo criminoso organizado,
não se cuidando de analogia in malam partem, mas tão somente
de prestar a correta interpretação ao sistema jurídico-penal atribuindo-lhe coesão e coerência entre seus conceitos e disposições.
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Breves anotações acerca do princípio da motivação das
decisões judiciais e de sua função garantista
no direito penal
Paulo Alkmin Costa Júnior1

Tema que há séculos suscita vivas discussões entre os estudiosos que
sobre ele se debruçam, a discussão acerca da necessidade de adequada motivação das decisões judiciais continua na ordem do dia. A título de exemplo,
basta lembrar os ataques veiculados na mídia, por parte dos réus da Ação
Penal 470, assim como de alguns de seus apoiadores, àquilo que entendem
como vício de motivação no julgamento levado a cabo pelo Supremo Tribunal Federal, o qual versa sobre fatos ligados ao rumoroso escândalo que se
convencionou informalmente denominar de “mensalão”.

1 As origens históricas do dever de fundamentar as decisões
judiciais

Ensina-nos Ferrajoli (2010, p. 573) que a obrigação de se redigir
as razões de uma decisão judicial, tal como concebida atualmente, é uma
conquista civilizatória moderna, ainda que se encontrem traços deste dever
na eclesiástica da Santa Inquisição e na prática dos magistrados romanos,
assim como na Grécia antiga. Anota o jusfilósofo italiano que:

Apoiada por FRANCIS BACON e depois pelo pensamento iluminista,
a obrigação foi sancionada pela primeira vez pela Pragmática de Ferdinando IV, de 27 de setembro de 1774; sucessivamente pelo art. 3
da Ordonnance criminelle de Luis XVI, de primeiro de maio de 1788;
depois pelas leis revolucionárias de 24 de agosto e 27 de novembro
de 1790 e, por fim, recebida através da codificação napoleônica, em
quase todos os códigos oitocentistas europeus.

Por sua vez, Tucci (1987, p. 49) aponta que no direito castelhano,
precisamente na promulgação, por Dom Afonso X, do Fuero del Libro, o dever de motivar teria sido exposto por escrito pela primeira vez. Importante
1
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ainda anotar que o autor concorda, porém, que o dever de motivar ganhou
relevo nos mais diversos ordenamentos jurídicos a partir do século XVIII.
Quanto aos países do Common Law, cumpre anotar que não existe
até hoje uma determinação legal que imponha aos magistrados o dever de
motivar, embora Taruffo (apud FERRAJOLI, 2010, p. 639) aponte que a motivação seja uma prática generalizada e afirmada desde o século XII.
No Brasil, a primeira vez que se previu expressamente a necessidade
de motivação das decisões judiciais ocorreu com a edição do Regulamento
737, de 1850, que disciplina questões de ordem comercial e cível e, no art.
232, prescrevia que:
A sentença deve ser clara, sumariando o juiz o pedido e a contestação com os fundamentos respectivos, motivando com precisão o seu
julgado, declarando sob sua responsabilidade a lei, o uso ou o estilo
em que se funda.

O Código de Processo Civil vigente dispõe, no art. 131, que “O juiz
apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes
dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na forma da sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento”. Tal norma
é ainda coadjuvada pelos arts. 458, II, e 165 do mesmo diploma, os quais
reafirmam a necessidade de que sentenças e decisões interlocutórias sejam
suficientemente motivadas, de acordo com o grau de complexidade de cada
espécie de decisão.
Com a promulgação da vigente Constituição Federal, o princípio da
motivação das decisões judiciais alcançou um novo status jurídico, pois passou expressamente a compor o extenso arcabouço de direitos e garantias
individuais instituído pelo legislador constituinte originário de 1988. De
fato, dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988 que:
[...] 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.

Para fins de estruturação deste artigo, porém, este tema será aprofundado mais adiante. O que importa destacar, por ora, é que a sede constitucional do princípio tem íntima correlação com a estruturação de um processo
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penal verdadeiramente garantista, daí a importância de sua previsão no
texto da Lei Maior.

2 A dimensão endoprocessual em que atua o princípio da
motivação das decisões judiciais

A necessidade de motivação das decisões judiciais pode ser vista
segundo duas dimensões, uma endoprocessual e outra extraprocessual. A
primeira, de natureza processual, técnica, permite estabelecer uma conexão
entre as razões de decidir do magistrado e o que ficou apurado nos autos,
permitindo às partes eventualmente impugnar estas razões, contrastá-las,
segundo critérios de direito e/ou de fato.
Nesta linha, a motivação exerce também uma função supostamente
persuasiva, na medida em que a exposição devidamente fundamentada das
razões de decidir do magistrado poderia permitir a aceitação da sua decisão
pela parte vencida; nem sempre isto ocorre na prática, como é notório, mas
não deixa de ser verdadeira a tese de que uma decisão bem fundamenta
contribui para o papel de pacificação dos conflitos sociais que incumbe ao
Poder Judiciário.
De outro lado, a motivação tem uma função comunicativa de duplo
sentido. Quer isto dizer que ela permite aferir quais os critérios que inspiraram o magistrado em seu processo decisório, se prevaleceu uma interpretação mais legalista ou se o conjunto de princípios contidos no ordenamento
jurídico, em especial aqueles albergados na Constituição, também foram
levados em conta de consideração.
Também é comunicativa daquilo que não está expressamente contido
em seu texto, mas que se permite entender como conjunto de outras noções
pré-jurídicas que influenciam o julgador em seu processo decisório, tais como
valores de ordem religiosa, ideológica e moral. Exemplos atuais são várias das
considerações que vêm sendo feitas pelos ministros do STF no bojo do julgamento da Ação Penal 470, como a de aludir a organizações criminosas como
o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho no momento
em que se condenou determinado grupo de réus por formação de quadrilha.
As imputações e os fatos, então objeto de exame pela Suprema Corte, eram
muito diversos daquelas que envolvem estas organizações criminosas, de
modo que esta espécie de motivação utilizada não pode passar desapercebida aos intérpretes da decisão. Por meio da motivação se permite ainda um
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melhor controle da necessária imparcialidade do julgador, uma vez que os
limites para um julgamento arbitrário ficam evidentemente mais estreitos.
Ademais, mesmo quando se busca dissimular uma eventual parcialidade,
por exemplo de cunho ideológico, é certo que a motivação permite, inclusive
em seus silêncios e inconsistências, fornecer mecanismos que auxiliem no
controle da atuação do magistrado.
O princípio da motivação guarda também, sob o ponto de vista desta
função comunicativa, íntima correlação com o princípio da publicidade. Com
efeito, não há que se falar em publicidade se não há adequada motivação da
decisão que alcança as partes do processo; decisão pública, porém imotivada,
é o mesmo que a negativa de decisão, por não cumprir sua função substancial
de dizer as razões pelas quais o Estado reconhece ou nega a existência de
um dado direito, ou porque é cabível a imputação de um determinado delito ao acusado. Já a decisão motivada, porém secreta, também não cumpre
esta função substancial, uma vez que a parte não terá meios para saber se
ela foi tomada tomando-se em conta todos os aspectos envolvidos e, muito
especialmente, suas alegações e provas produzidas em amplo contraditório.
Nítido, pois, o vínculo instrumental entre os princípios citados, a torná-los
indispensáveis para que as demais garantias individuais dos cidadãos possam ser observadas.

3 A dimensão extraprocessual em que atua o princípio da
motivação das decisões judiciais

Quanto à dimensão extraprocessual do princípio da motivação, cumpre destacar, de início, o fato de que ele alcançou status de garantia constitucional, de modo que se tornou obrigatória sua correlação com o variado
conjunto de direitos e garantias individuais acolhidos na Constituição Federal
de 1988.
Isto posto, o princípio da motivação exerce um relevante papel de
controle por parte da sociedade, e não apenas das partes do processo, acerca
do processo decisório do julgador, dando relevo ao aspecto político que a
atividade jurisdicional encerra. A motivação, portanto, não se presta apenas
a tecnicamente emprestar validade a uma sentença. Não. Considerando que a
jurisdição é forma de manifestação do poder estatal, deve haver meios de este
poder ser contrastado e de se evitar o seu uso arbitrário, e para isto o princípio da motivação tem, em especial no direito penal, especial importância.  
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Não se está, por óbvio, a defender que haja a revisão de decisões judiciais por escrutínio público ou que o magistrado profira sentenças demagógicas, voltadas a agradar a opinião pública ou, ao menos, a “opinião publicada”
por determinados grupos de interesse com forte influência política, social e
econômica. Trata-se apenas de dar relevo à consciência que deve permear a
atividade do julgador, no sentido de que sua atuação somente seja legítima
se puder ser contrastada pelo exame da fundamentação utilizada, e de que
a crítica a esta seja absolutamente cabível em um Estado Democrático de
Direito.
Assim, processos rumorosos, como aqueles que versaram sobre temas tais quais pesquisas com células-tronco, união homoafetiva e a já citada
Ação Penal 470 podem e devem ser submetidos ao saudável controle social,
cabendo ao Poder Judiciário explicitar e justificar o melhor possível suas
decisões, as quais são naturalmente destinadas ao conhecimento e à crítica
por parte da sociedade, e não apenas às partes envolvidas no processo.

4 O princípio da motivação das decisões judiciais e sua função
garantista

Princípio com relevante imbricação com o princípio da motivação é
o principio do contraditório. Com efeito, não há como falar em contraditório
pleno, e consequentemente em devido processo legal, se os elementos factuais e as alegações jurídicas das partes simplesmente não são examinadas
pelo julgador, ou são examinadas apenas em parte, mediante a construção
de um processo penal distorcido e recortado daquilo que apurado nos autos.
É bem verdade que há remansosa construção jurisprudencial no sentido de que não há obrigação de esgotamento do exame de todas as teses
levantadas, quando o exame de parte delas se mostra suficiente para a resolução do conflito. Todavia, em se tratando da constrição da liberdade de
locomoção das pessoas, esta orientação pretoriana deve ser tomada com a
máxima cautela, o que aumenta a relevância do princípio da motivação como
meio de efetiva construção de um processo penal em que o contraditório
tenha sido respeitado.
Importante anotar que, para que haja um efetivo controle da motivação da decisão judicial, alguns aspectos devem ser levados em conta. Lira
(2005, p. 97-98), em excelente trabalho sobre o tema, menciona Taruffo,
para quem o conteúdo mínimo da motivação deve conter:
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a) a enunciação das escolhas realizadas pelo órgão judicial para: a1)
individualizar as normas aplicáveis; a2) realizar o acertamento dos
fatos; a3) qualificar juridicamente o suporte fático; a4) determinar
as consequências jurídicas decorrentes da qualificação jurídica do
fato; b) a explicitação dos nexos de implicação e coerência entre tais
enunciados; c) a justificação dos enunciados com base em critérios que
evidenciam ter a escolha do juiz sido racionalmente correta.

O controle destas condições, contudo, é de difícil acertamento no caso
concreto. Assim, o controle da observância do princípio da motivação tem se
dado, na prática, nos lembra Lira (2005, p. 98-99), mediante a identificação
negativa de vícios de motivação:
a) a decisão não está fundamentada, o que equivale a inexistência de
motivação; b) uma questão prejudicial ou um dos pedidos não foram
fundamentados, ou seja, há uma falta parcial de motivação, ou também
vista como motivação insuficiente; c) a motivação decorre da adoção
das razões de decidir expendidas pelo Ministério Público ou por uma
das partes, também conhecida como motivação per relationem.

Importante observar também que o vício de fundamentação não diz
respeito à técnica de estruturação de uma decisão, ou mesmo ao seu estilo
de redação (embora por vezes os magistrados tenham o mau vezo de utilizar
redações algo “barrocas” ou excessivamente herméticas). Ele diz respeito,
fundamentalmente, à existência de uma correlação quanto ao que foi alegado
e provado nos autos e sua efetiva apreciação no bojo da decisão proferida.
Não basta ao magistrado mencionar fatos do processo e não realizar o seu
acertamento jurídico; tampouco cabe a menção abstrata a teses ou normas
jurídicas, sem que se diga por quais razões elas são aplicáveis aos fatos apurados nos autos.
Ao fim, cumpre citar uma vez mais Ferrajoli (2010, p. 574), para quem

[...] A presença e, sobretudo, a exposição ao controle de motivação graças a sua forma lógica e semântica têm o valor de uma descriminante
entre métodos processuais opostos e, por reflexo, entre modelos de
direito penal opostos: entre aquela que Carrara chamava de “convicção autocrática”, porque baseada na “mera inspiração do sentimento”
e aquela que ele chamava de “convicção arrazoada”, sendo expostas
tanto as “razões” jurídicas como as de fato, e, consequentemente –
segundo a alternativa entre verdade e valoração, entre garantismo e
substancialismo penal. Ao mesmo tempo, enquanto assegura o controle
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de legalidade e do nexo entre convencimento e provas, a motivação
carrega também o valor “endoprocessual” de garantia de defesa e o
valor “extraprocessual” de garantia de publicidade. E pode ser, portanto, considerado o principal parâmetro tanto da legitimação interna
ou jurídica quanto da externa ou democrática da função judiciária.
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Lavagem de dinheiro: ampliação do rol das infrações
penais antecedentes e observância do princípio da
proporcionalidade
Rafael Ianner Silva1

1 Introdução
A partir de 10 de julho de 2012, data de início da vigência da Lei
12.683/2012, a República Federativa do Brasil deu um passo significativo
rumo à efetiva repressão à prática da lavagem ou ocultação de bens, direitos
e valores.
O referido diploma legislativo empreendeu substanciais alterações na
Lei  9.613, de 3 de março de 1998, das quais cumpre destacar: a) a ampliação
do rol de infrações antecedentes, previsto no art. 1º da Lei da Lavagem; b) a
possibilidade de realização da delação premiada a qualquer tempo, mesmo
em momento posterior à sentença condenatória (§ 5º do art. 1º); c) a previsão de alienação antecipada dos bens apreendidos em decorrência da suposta
prática do delito de lavagem, sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau
de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua
manutenção (§1º do art. 4º); c) a ampliação do rol das pessoas sujeitas às
obrigações previstas nos arts. 10 e 11 da lei, concernentes à identificação de
clientes, à manutenção de registros e à comunicação de determinadas operações financeiras2; d) a possibilidade de afastamento cautelar do servidor
1
2

Juiz federal substituto.

A partir da vigência da Lei 12.683/2012, também deverão cumprir tais obrigações as seguintes
pessoas: a) os sistemas de negociação do mercado de balcão organizado; b) as pessoas físicas que
exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis; c) as juntas comerciais
e os registros públicos; d) as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de
qualquer natureza, em operações: de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou
industriais ou participações societárias de qualquer natureza; de gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos; de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento
ou de valores mobiliários; de criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza,
fundações, fundos fiduciários ou estruturas análogas; financeiras, societárias ou imobiliárias; de
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público indiciado pela prática dos delitos previstos na lei, sem prejuízo de
remuneração e demais direitos inerentes ao cargo (art. 17-D) .
Dentre tais alterações, ganha relevo a implementada no art. 1º da
Lei 9.613/1998, pois, a partir da Lei 12.683/2012, a política brasileira de
repressão à lavagem de capitais abandona o modelo de fixação de um rol
exaustivo de crimes antecedentes3 e passa a estabelecer como pressuposto
do delito de “branqueamento” a prática de qualquer infração penal4.
Observa-se o manifesto intento do legislador de evoluir para uma
legislação de “terceira geração”5, haja vista que, a partir da alteração legislativa, qualquer crime ou contravenção penal poderá servir de antecedente
à configuração do delito de lavagem. Com a multicitada ampliação, o Estado
Brasileiro se alinha ao quanto previsto no art. 6º da Convenção das Nações
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo),

3

4

5

alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou artísticas profissionais; e) pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas, artistas ou feiras,
exposições ou eventos similares; f) as empresas de transporte e guarda de valores; g) as pessoas
físicas ou jurídicas que comercializem bens de alto valor de origem rural ou animal ou intermedeiem a sua comercialização; e h) as dependências no exterior das entidades mencionadas neste
artigo, por meio de sua matriz no Brasil, relativamente a residentes no país.

A redação original do art. 1º previa como crime de lavagem a ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores
provenientes, direta ou indiretamente, somente dos seguintes crimes: I – de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins; II – de terrorismo; II – de terrorismo e seu financiamento;
III – de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção; IV – de
extorsão mediante sequestro; V – contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si
ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para a
prática ou omissão de atos administrativos; VI – contra o sistema financeiro nacional; VII – praticado por organização criminosa; VIII – praticado por particular contra a administração pública
estrangeira.

Nos termos do art. 1º da Lei de Introdução do Código Penal (Decreto-Lei 3.914, de 9 de dezembro
de 1941), são espécies de infração penal o crime e a contravenção, sendo o primeiro aquela infração à qual a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou
cumulativamente com a pena de multa. Já a contravenção penal seria a infração à qual a lei comina,
isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente.
Como bem pontuado por Gabriel Habib (HABIB, 2009, p. 138), “existem três gerações das leis que
tratam do tema lavagem de dinheiro. As leis de primeira geração são aquelas que trazem apenas o
delito de tráfico de drogas como crime antecedente. As leis de segunda geração estabelecem um rol
dos denominados crimes antecedentes, dos quais se pode lavar dinheiro. Por fim, as denominadas
leis de terceira geração são aquelas que admitem qualquer delito como crime antecedente”.
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integrada ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto 5.015, de 12 de
março de 2004. Outrossim, convém registrar que o novo marco legal estabelecido pela Lei 12.683/2012 vai ao encontro das Quarenta Recomendações
do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI)6.
Não obstante, vozes abalizadas da doutrina nacional já sustentam a
inconstitucionalidade da alteração perpetrada no art. 1º da Lei de Lavagem,
sob o argumento de que a ampliação do rol de infrações penais antecedentes
configuraria manifesta afronta ao princípio da proporcionalidade.

Em editorial do Boletim 237, de agosto de 2012, o Instituto Brasileiro
de Ciências Criminais (IBCCRIM) considerou que:

[...] a norma é desproporcional, pois punirá com a mesma pena mínima
de três anos o traficante de drogas que dissimula seu capital ilícito e o
organizador da rifa ou bingo em quermesse que oculta rendimentos.
Mais adequado seria estabelecer um parâmetro de gravidade do crime antecedente, como um patamar de pena mínima a partir da qual
a infração seria considerada passível de gerar a lavagem de dinheiro,
como propõe a Convenção de Palermo, adotada como marco por diversos países.

Neste sentido, em artigo publicado no mesmo boletim, Heloisa Estellita e Pierpaolo Cruz Bottini (2012, p. 2) propugnam que a alteração sob
comento levará a “situações de perplexidade nas quais o autor da contravenção antecedente, como, por exemplo, aquele que promover jogo de azar,
estará sujeito a uma pena extremamente mais severa pela lavagem (três a
dez anos) do que aquela prevista para o próprio crime que se quer coibir (o
jogo de azar, com pena de três meses a um ano e multa, art. 50, LCP)”.
6

Na opinião de Celso Sanchez Vilardi, 2012, p. 17),

O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é uma entidade intergovernamental criada em 1989 pelos ministros das jurisdições-membro. A responsabilidade do GAFI é definir padrões e promover a implementação efetiva de medidas legais, regulatórias e operacionais para combater a lavagem de
dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação, além de outras ameaças à integridade do sistema financeiro internacional relacionadas a esses crimes. As Recomendações GAFI delineiam um sistema abrangente e consistente de medidas que os países devem adotar
para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, além do financiamento da
proliferação de armas de destruição em massa. As Quarenta Recomendações GAFI originais foram
escritas em 1990 e revisadas em 1996, 2003 e, por último, em fevereiro de 2012. O texto integral
das recomendações encontra-se disponível no site do Ministério Público do Estado de São Paulo
(www.mp.sp.gov.br).
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[...] uma lei como essa pode ser considerada moderna  — ou de última
geração — em alguns países da Europa. No Brasil, pesa dizer, é retrocesso: nosso Judiciário não está preparado para o número de processos
novos; as polícias estaduais ainda não sabem investigar o crime de
lavagem; e muitos operadores do Direito ainda confundem a ocultação
da lavagem com o exaurimento do crime anterior [...].

Para Diogo Tebet, (2012, p. 18-19), em violação definitiva ao princípio
da proporcionalidade, o casuísmo do legislador subverteu toda a estrutura
da Lei 9.613/1998, a qual, em sua versão original, teria estabelecido a necessária ponderação entre crimes antecedentes e consequentes, ao somente
incluir no rol daqueles os ilícitos penais de especial gravidade. Para este
jurista, no afã de proporcionar uma maior resposta do Estado na persecução
da contravenção penal dos jogos de azar e loterias não autorizadas, optou
o legislador por ampliar demasiadamente o mencionado rol, de maneira a
abarcar qualquer espécie de infração penal. Desta forma, “algumas acusações esdrúxulas aparecerão nos foros criminais brasileiros. Apenas a título
de exemplo, o crime de furto simples poderá, a partir dessa reforma, figurar
como crime antecedente à lavagem de dinheiro. Esse é o risco de vulgarização
do crime de lavagem”.
Tecidas tais considerações, registra-se que o presente artigo, com
a devida vênia, busca evidenciar o equívoco da posição doutrinária acima
mencionada, propugnando pela constitucionalidade da ampliação do rol de
infrações penais antecedentes, inserto no art. 1º da Lei 9.613/1998. Para
tanto, preambularmente, serão lançadas breves notas acerca do princípio
constitucional da proporcionalidade e de suas possíveis implicações no direito penal.  

2 O princípio constitucional da proporcionalidade e o Direito Penal
Consagrado pela doutrina e pela jurisprudência nacional como manifestação da garantia do devido processo legal substancial (art. 5º, LIV, da
CF), o princípio da proporcionalidade funciona como critério de aferição da
constitucionalidade dos diplomas legislativos que imponham restrições a
direitos, liberdades e garantias constitucionais.
Sobre o tema, convém transcrever a sempre indispensável lição de
Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet
Branco (2007, p. 321-323):
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[...] a doutrina constitucional mais moderna enfatiza que, em se tratando de imposição de restrições a determinados direitos, deve-se indagar
não apenas sobre a admissibilidade constitucional da restrição eventualmente fixada (reserva legal), mas também sobre a compatibilidade
das restrições estabelecidas com o princípio da proporcionalidade.
Essa orientação, que permitiu converter o princípio da reserva legal [...]
no princípio da reserva legal proporcional [...], pressupõe não só a legitimidade dos meios utilizados e dos fins perseguidos pelo legislador,
mas também a adequação desses meios para consecução dos objetivos
pretendidos [...] e a necessidade de sua utilização [...]. O subprincípio da adequação [...] exige que as medidas interventivas adotadas se
mostrem aptas a atingir os objetivos pretendidos. [...] O subprincípio
da necessidade [...] significa que nenhum meio menos gravoso para
o indivíduo revelar-se-ia igualmente eficaz na consecução dos objetivos pretendidos. [...] um juízo definitivo sobre a proporcionalidade
da medida há de resultar da rigorosa ponderação e do possível equilíbrio entre o significado da intervenção para o atingido e os objetivos
perseguidos pelo legislador (proporcionalidade em sentido estrito).

Para Humberto Ávila (2007, p. 158),

[...] o postulado da proporcionalidade exige que o Poder Legislativo
e o Poder Executivo escolham, para a realização de seus fins, meios
adequados, necessários e proporcionais. Um meio é adequado se promove um fim. Um meio é necessário se, dentre todos aqueles meios
igualmente adequados para promover o fim, for menos restritivo relativamente aos direitos fundamentais. E um meio é proporcional, em
sentido estrito, se as vantagens que promove superam as desvantagens
que provoca.

Na seara penal, a aplicação do princípio da proporcionalidade ganha
especial importância quando considerado que a restrição à liberdade individual (física) do cidadão se configura como a sanção por excelência deste
ramo do direito, em suas espécies de pena (reclusão, detenção e de prisão
simples) e regimes de cumprimento (fechado, semiaberto e aberto). Ademais,
não se deve olvidar que a pena de multa, prevista em algumas normas penais
incriminadoras, ao atingir o patrimônio econômico do autor da infração penal, importa em severa modalidade de restrição ao direito de propriedade.
Desta forma, verificado que a aplicação da norma penal incriminadora
leva à colisão entre o bem jurídico por ela tutelado e os direitos fundamentais
de liberdade e de propriedade do cidadão, impõe reconhecer a necessidade
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de conformação do arcabouço normativo penal ao princípio constitucional da
proporcionalidade. Nas precisas palavras de Glaucia Izabele Lucena de Lyra
(2012), “faz-se necessário o respeito a uma relação de proporcionalidade entre
a importância do bem jurídico-penal tutelado, a gravidade da ofensa ou ameaça a esse bem, e a gravidade da pena imposta pela prática do fato delituoso”.
Oportuno consignar que a proporcionalidade deverá ser observada
tanto pelo legislador, ao instituir a norma penal, fixando os limites mínimo e
máximo da pena (proporcionalidade em abstrato), quanto pelo magistrado,
ao aplicá-la ao caso concreto, considerando a gravidade da infração penal
cometida.
No âmbito da proporcionalidade em abstrato, é induvidosa a necessidade do estabelecimento de critérios a serem observados pelo legislador
penal, a fim de evitar a criação de leis penais desproporcionais. A doutrina
enumera algumas destas diretrizes (LYRA, 2012):
a) respeito à importância do bem jurídico. Sabe-se que entre os bens
penalmente tutelados existe uma hierarquia, no que diz respeito à
importância de cada um. Com isso, na hora de cominar a pena, o legislador, levando em conta essa ordem hierárquica, deve prever sanção
maior para aqueles tipos penais que objetivem tutelar bens jurídicos
mais importantes e vice-versa. [...];
b) análise da gravidade do ataque ao bem jurídico. O legislador, ao
cominar em abstrato a pena, deve observar qual o grau de afetação
ao bem juridicamente tutelado. Então, uma lesão corporal grave deve
ser punida com mais severidade que uma lesão corporal que cause
menos danos;
c) observância pelo legislador da forma subjetiva de ataque ao bem
jurídico. Dessa maneira, um delito praticado com o elemento subjetivo dolo deve ter uma pena cominada maior que a cominada a outro
praticado com o elemento subjetivo culpa;
d) realização pelo legislador de uma comparação entre tipos penais
análogos (parecidos). Isso significa que as penas cominadas a dois
delitos x e y, delitos esses análogos, não devem ser absurdamente
desiguais [...];
e) a observância do dano social resultante da conduta delituosa. O
legislador deve cominar uma pena proporcional à danosidade causada
pela conduta do agente.

Por conseguinte, a importância do binômio “bem jurídico tutelado
pela norma/gravidade da infração penal” revela que a análise da propor382
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cionalidade da pena estabelecida sucede no âmbito interno da norma penal
incriminadora.
Saliente-se que tal afirmação não despreza a importância da análise
sistemática das normas penais integrantes do ordenamento jurídico e da
análise comparativa entre tipos penais análogos como instrumentos auxiliares da aferição da proporcionalidade de determinada norma penal7. Em
verdade, quer se reconhecer que mesmo a utilização de tais instrumentos
auxiliares não desnatura o binômio acima apontado, o qual sempre configurará um embate interno, travado no âmago da norma penal incriminadora.
Repise-se que o princípio da proporcionalidade impõe ao legislador
penal o dever de fixar sanções em patamares mínimo e máximo compatíveis
com a relevância do bem jurídico protegido pelo tipo penal e com a gravidade
da infração penal.
7

Valendo-se de tais instrumentos auxiliares, Glaucia Izabele Lucena de Lyra elenca diversas situações ofensivas ao princípio da proporcionalidade: a) a pena cominada ao delito de atentado contra
a liberdade de trabalho, previsto no art. 197, I, do Código Penal, fixada de 1 mês a 1 ano de detenção,
o qual a ação criminosa consiste em constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, no
sentido de exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar, é menor, no seu mínimo, que a pena do próprio constrangimento ilegal comum, previsto no
art. 146 do Código Penal, que é fixada em 3 meses; [...] d) o art. 302 do Código Penal estabelece que
o médico que der, no exercício de sua profissão, atestado falso será apenado de 1 mês a 1 ano de
detenção. Por outro lado, o art. 299 do mesmo diploma legal, que diz respeito ao crime de falsidade
ideológica, estabelece que a falsidade ideológica de documento particular é punida com reclusão
de 1 a 3 anos. Ora, a falsificação de um documento qualquer, por qualquer pessoa, não poderia ensejar pena superior àquela estabelecida para o médico que emite o falso atestado; e) o art. 303 da
Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) estabelece que a lesão corporal culposa cometida
na direção de veículo automotor será punida com detenção de 6 meses a dois anos e suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Enquanto isso, o
Código Penal estabelece, no art. 129, § 6º, a pena de detenção de 2 meses a 1 ano para a lesão corporal culposa. A desproporção também é observada quando se compara a pena da lesão corporal
culposa de trânsito e a lesão corporal dolosa simples, prevista no caput do art. 129. Nesse caso a
pena prevista é a de detenção de 3 meses a 1 ano. Ora, uma conduta dolosa é muito mais grave que
uma culposa, mas ainda assim o legislador cominou uma pena maior para a culposa; [...] j) a pena
cominada ao crime de Extorsão mediante sequestro, tipificado no art. 159, caput, do Código Penal,
é de reclusão, de 8 a 15 anos. Já a pena cominada para o homicídio doloso simples, estabelecido
no art. 121, caput, do mesmo diploma legal, é de reclusão, de 6 a 20 anos. Destarte, a pena mínima
cominada para quem sequestra uma pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer
vantagem, como condição ou preço do resgate é maior do que a pena mínima cominada para quem
mata dolosamente alguém. (LYRA, 2012)

383

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

3 A novel redação do art. 1º da Lei 9.613/1998 e o princípio da
proporcionalidade
Como já consignado, o art. 1º da Lei 9.613/1998 estabelecia um rol
exaustivo de crimes antecedentes do delito de lavagem, o qual deixou de
existir com a alteração perpetrada pela Lei 12. 683/2012.
Para saber se tal alteração está em consonância com o princípio da
proporcionalidade, é indispensável a análise sobre o bem jurídico tutelado
pela norma penal incriminadora.
A identificação do bem jurídico protegido pelo art. 1º da Lei da Lavagem ainda não é questão unânime na doutrina, podendo ser identificadas
ao menos três correntes (BONFIM; BONFIM, 2007, p. 28-29).
A primeira corrente sustenta que as condutas previstas no delito de
lavagem afetam o mesmo bem jurídico do delito antecedente, considerando
haver um prolongamento da lesão anterior. Para a segunda, o bem jurídico
seria único, havendo divergência somente quanto à espécie de bem protegido: para uns, a administração da justiça e, para outros, a ordem socioeconômica. Por fim, uma terceira vertente defende que o delito de lavagem
seria pluriofensivo, haja vista que a norma penal incriminadora tutelaria, a
um só tempo, os sistemas econômico e financeiro e administração da justiça.
A nosso ver, a terceira corrente doutrinária, capitaneada no Brasil
por Rodolfo Tigre Maia, Edilson Mougenot Bonfim e José Paulo Baltazar
Junior, é a que fornece a melhor compreensão do delito de lavagem e da sua
amplitude lesiva.
De fato, revela-se inegável que a intenção do autor das condutas descritas no tipo penal de lavagem é a de conferir a aparência lícita aos bens,
direitos e valores provenientes de uma prática anterior. Com tal desiderato,
separa-se fisicamente o autor da infração penal antecedente do seu proveito
criminoso (introdução ou placement), mediante aplicação no mercado formal,
depósito em banco, remessa ao exterior, notadamente para paraísos fiscais,
aquisição de imóveis e de bens de luxo. Em um segundo momento (fase da
dissimulação ou layering), multiplicam-se as transações anteriores, com a
utilização de interpostas pessoas, físicas e jurídicas, com o fito de dificultar a identificação da origem ilícita dos bens, direitos ou valores, os quais,
já devidamente escamoteados, são empregados em negócios lícitos ou na
compra de novos bens (fase da integração ou recycling). Percebe-se, desta
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forma, uma perfeita “interação entre a economia ilegal e a legal” (BALTAZAR
JUNIOR, 2OO7, p. 417).
Com esta série de atos concatenados, dificulta-se a recuperação do
produto da infração penal antecedente, em manifesta afronta à administração
da justiça. Outrossim, aproxima-se a economia legal e ilegal, pondo-se em
risco a primeira, diante da grande possibilidade de contaminação por uma
lógica marginal, desvinculada dos ideais da livre concorrência, de proteção
do consumidor e de desenvolvimento econômico socialmente sustentável.
Sobre a questão da pluriofensividade do delito de lavagem, é mister
transcrever a precisa lição de Márcia Monassi Mougenot Bonfim e Edilson
Mougenot Bonfim (2005, p. 30-32):

[...] necessária a compreensão do fenômeno da lavagem, enquanto
particular condição de alteração do sistema econômico financeiro de
um país. É que esses sistemas, que dependem de segurança e transparência, são significativamente afetados pelo fluxo de recursos de
origem delitiva, que colocam em risco princípios constitucionalmente
assegurados, pondo em xeque a própria ordem econômica nacional.
O ponto central da construção de tal raciocínio é o conceito de livre
concorrência de mercado. Os particulares que exercem atividade econômica no mercado baseiam-se na mútua confiança de que também
o concorrente obedeça às regras ou leis de mercado. [...] Logo, com a
atividade ilícita, incrementam-se os riscos de mercado, pois a livre
concorrência e a lealdade estariam comprometidas, da mesma forma
que a estabilidade e a solidez do mercado financeiro, ameaçando consequentemente a economia pública. [...] Palma Herrera, a seu turno,
aborda outro ponto essencial que se conecta às anteriores ilustrações:
o poder econômico obtido com capitais de origem delitiva não é igual
àquele oferecido pelos capitais de procedência lícita, pois enquanto a
empresa que se financia com capitais de origem lícita tem como objetivo fundamental a obtenção de benefícios econômicos — subordinando
toda a sua atividade para o atingimento desse fim —, a empresa que
tem como exclusiva finalidade a lavagem de dinheiro subordina toda
a sua atividade a esse específico fim, o que irá repercutir em seus planejamentos e na adoção de uma muito diferenciada política comercial,
como por exemplo, a fixação de preços e salários à margem da oferta
e da demanda [...]. A propósito, o FMI resumiu o potencial impacto
macroeconômico da lavagem de dinheiro, como podendo dar lugar
a: a) variações na demanda monetária que aparentemente não guardam relação com os câmbios observados nas variações econômicas;
385

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

b) volatilidade dos juros e do cambio como causa das transferências
transfronteiriças inesperadas de fundos; c) maior instabilidade dos
passivos e maiores riscos para a valoração dos ativos das entidades
financeiras, o que origina um risco sistêmico para a estabilidade do
setor financeiro e a evolução monetária em geral; d) efeitos adversos
sobre a arrecadação tributária e a dotação de recursos públicos devido ao falseamento dos dados sobre a renda e a riqueza; e) efeito de
contágio sobre as transações legais devido ao temor dos interessados
a um possível envolvimento delitivo.

Noutro giro, é oportuno salientar que a diversidade entre os bens
jurídicos protegidos pelas normas penais relativas à infração penal antecedente e ao delito de lavagem de dinheiro já foi reconhecida pelo Superior
Tribunal de Justiça, ainda sob a égide da redação original do art. 1º da Lei
9.603/1998, consoante se infere dos seguintes julgados:
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PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDUTAS DE OCULTAR OU DISSIMULAR. NECESSIDADE. CRIME DERIVADO, ACESSÓRIO OU PARASITÁRIO. EXIGÊNCIA DE DELITO ANTERIOR. PUNIÇÕES AUTÔNOMAS.
EXISTÊNCIA DE CONCURSO DE CRIMES. CONFIGURAÇÃO DE CRIME
ANTECEDENTE. DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO. PRECEDENTES. JURISDIÇÃO PENAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. EMPRÉSTIMO DE REGRESSO. DENÚNCIA
RECEBIDA. I – O mero proveito econômico do produto do crime não
configura lavagem de dinheiro, que requer a prática das condutas de
ocultar ou dissimular. Assim, não há que se falar em lavagem de dinheiro se, com o produto do crime, o agente se limita a depositar o
dinheiro em conta de sua própria titularidade, paga contas ou consome
os valores em viagens ou restaurantes. II – No caso dos autos, entretanto, os valores foram alcançados ao suposto prestador de serviços
de advocacia e, depois, foram simuladamente emprestados a empresas
de titularidade de um dos denunciados. Sendo assim, a ocultação da
origem reside exatamente na simulação do empréstimo, que não seria
verdadeiro, porque, na verdade, o dinheiro já pertenceria, desde o início, ao denunciado, responsável pela venda da decisão judicial, com a
colaboração do outro denunciado. III – Não há que se falar em pós-fato
impunível, mas em condutas autônomas, caracterizadoras de lavagem
de dinheiro, por ter o agente alcançado as vantagens que perseguia com
o cometimento do crime. Isso porque, conforme entendimento doutrinário, a lavagem de dinheiro, assim como a receptação é, por definição
um crime derivado, acessório ou parasitário, pressupõe a ocorrência
de um delito anterior. IV– É próprio da lavagem de dinheiro, como
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também da receptação (Código Penal, art. 180) e do favorecimento
real (Código Penal, art. 349), que estejam consubstanciados em atos
que garantam ou levem ao proveito do resultado do crime anterior,
mas recebam punição autônoma. V – Conforme a opção do legislador
brasileiro, pode o autor do crime antecedente, responder por lavagem de
dinheiro, dada à diversidade dos bens jurídicos atingidos e à autonomia
deste delito. VI – Induvidosa, na presente hipótese, a existência de crime
antecedente, uma vez que os ora denunciados foram condenados, por
este Superior Tribunal, pela prática do delito de corrupção passiva,
no julgamento da APN 224/SP. Caracterizada a ocorrência do crime
antecedente (Lei 9.613/1998, art. 1º, V), nomeadamente a corrupção
passiva (Código Penal, art. 317, § 1º), bem como o recebimento de vantagem material daí decorrente. VII – O fato de um dos ora denunciados
não haver sido denunciado pelo crime antecedente é irrelevante para
a responsabilização por lavagem de dinheiro. Conforme orientação
deste Superior Tribunal de Justiça, a participação no crime antecedente não é indispensável à adequação da conduta de quem oculta ou
dissimula a natureza, origem, localização, disposição, movimentação
ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou
indiretamente, de crime, ao tipo do art. 1º, da Lei 9.613/1998. Precedentes. VIII – A jurisdição penal não está vinculada a eventual resultado
do processo administrativo fiscal, o que somente se dá no âmbito dos
crimes contra a ordem tributária, mas não na lavagem de dinheiro.
Precedente. IX – Tendo em vista o grau de abertura do tipo penal e
as grandes variações na forma de execução, bem como o fato de não
estar o conhecimento ainda consolidado, os organismos internacionais
têm trabalhado com a identificação de tipologias, de formas comuns
de ocorrência de lavagem de dinheiro. X – Entre as tipologias comuns
de lavagem uma é justamente a do chamado empréstimo de regresso
ou retro-empréstimo, em que o dinheiro alegadamente emprestado
já pertence ao tomador, havendo simulação de empréstimo por parte
de empresa ou pessoa interposta para o lavador, dando aparência
de licitude ao dinheiro que, desde o início, já lhe pertencia. XI – Esse
método, comumente referido na literatura sobre lavagem de dinheiro,
apresenta diversas variantes, dentre as quais a entrega de determinado bem em garantia ou em dação de pagamento, como no caso dos
autos, em que há indícios no sentido de que o empréstimo foi simulado,
tendo servido a aquisição de imóvel apenas para dar a aparência de
liquidação de um negócio jurídico destinado a tornar lícito o valor supostamente recebido a título de empréstimo. XII – Com o investimento
no empreendimento imobiliário e a conversão dos valores oriundos
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da vantagem indevida paga ao funcionário público em razão da prática de ato de ofício, fechou-se o ciclo da lavagem de dinheiro. XIII
– Para efeito de recebimento da denúncia, são suficientes os indícios
coligidos nos presentes autos, aliados à inverossimilhança da justificativa dada por um dos denunciados. XIV – Denúncia recebida. (APN
200100600307, FERNANDO GONÇALVES, STJ – CORTE ESPECIAL, DJE
DATA: 18/12/2009.) (Grifo nosso.)

HABEAS CORPUS. CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUTONOMIA
DO DELITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DENÚNCIA QUE NARRA O FATO E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA
DE INÉPCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. Sendo o crime de lavagem de dinheiro autônomo em relação aos delitos antecedentes, ante
a diferenciação dos bens jurídicos protegidos, não há que se falar na
aplicação do princípio da consunção. O trancamento da ação penal por
esta via justifica-se somente quando verificadas, de plano, a atipicidade
da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade, o que não se vislumbra na hipótese dos
autos. Impossível o trancamento da ação penal quando há justa causa
para a persecução penal do acusado em juízo. A ação penal iniciada
por denúncia que satisfaz todos os requisitos do Código de Processo
Penal não deve ser trancada, sendo mister a elucidação dos fatos em
tese delituosos descritos na vestibular acusatória à luz do contraditório
e da ampla defesa, durante o regular curso da instrução criminal. A
estreita via do presente remédio legal não comporta o exame minucioso do conjunto probatório, pois destinada a coibir constrangimentos
ilegais à liberdade de locomoção. Ordem denegada. (HC 76904/SP, rel.
ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ
03/12/2007, p. 342, REP. DJ 19/05/2008, p. 1.) (Grifo nosso.)

Sendo induvidosa a diversidade de bens jurídicos protegidos pelo
art. 1º da Lei 9.603/1998 e pelos tipos penais referentes às infrações penais
antecedentes, não há como se reconhecer na ampliação perpetrada pela Lei
12.683/2012 qualquer ofensa ao princípio da proporcionalidade.
Isto porque as penas de reclusão ali previstas foram estabelecidas em
limites mínimo (três anos) e máximo (dez anos) compatíveis com o grau de
ofensa aos bens jurídicos tutelados pela referida norma penal, consideradas
as condutas nela descritas. Repise-se que o juízo de reprovação das condutas
relativas às infrações penais antecedentes já foi formulado quando do estabelecimento das suas respectivas penas mínimas e máximas e que qualquer
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revaloração de tais condutas para fixação das penas do crime derivado ou
acessório importaria em bis in idem.
Mais uma vez, o que vai determinar a fixação da pena em concreto
do autor do crime de lavagem será o modus operandi por ele adotado para
escamotear a ilicitude dos bens, direitos ou capitais auferidos com a prática
da infração penal anterior e o grau de ofensividade de tais condutas aos bens
jurídicos administração da justiça e ordem econômica. Não se descarta, inclusive, que as peculiaridades do caso concreto imponham o reconhecimento
da atipicidade material de determinada conduta formalmente típica, diante
da insignificância da conduta praticada pelo agente.
Noutro giro, é de registrar que, quanto às contravenções penais, a
ampliação do rol do art. 1º será menor do que a alardeada pelos defensores
da inconstitucionalidade da alteração perpetrada. É que, tratando o delito de
lavagem da prática de condutas direcionadas ao encobrimento da ilicitude
dos bens, direitos ou valores auferidos com a prática da infração anterior,
somente as contravenções penais que produzam algum proveito econômico
poderão servir de pressuposto para o crime derivado. Na prática, considerando os tipos penais do Decreto-Lei 3.688/1941, ainda não explícita
ou implicitamente revogados, o rol de contravenções penais passíveis de
servirem como antecedentes ao crime de lavagem ficará restrito àquelas
previstas nos arts. 50 a 58, os quais tratam, justamente, da exploração ilegal
de jogos de azar e condutas conexas.
Em suma, uma vez confirmada a constitucionalidade da ampliação
do rol de infrações penais antecedentes ao delito de lavagem, impõe-se aos
órgãos de persecução criminal que se afinem ao nobre intento do legislador,
mediante a adoção de procedimentos e estratégias que tornem mais efetivo
o combate a esta perniciosa categoria delitiva.
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O princípio da insignificância e sua aplicação quanto a
alguns crimes federais
Rafael Vasconcelos Porto1

1 Prólogo
O objetivo do presente ensaio é examinar a aplicação do princípio da
insignificância com relação a alguns crimes federais, analisando os principais
pontos polêmicos daí decorrentes. O estudo se propõe a discutir temas recorrentemente enfrentados na prática, com a intenção precípua de ampliar
e densificar o debate, o que, por outro ângulo, significa dizer que não há
qualquer propósito de sistematização ou de esgotamento do tema, o que é
sempre importante pontuar.
O método de desenvolvimento adotado será o de fazer uma breve — e
despretensiosa — análise acerca do princípio da insignificância em abstrato,
recolhendo as lições de importantes doutrinadores nacionais, para, a seguir,
analisar pontos polêmicos exsurgentes de sua relação com os seguintes crimes federais: contrabando (art. 334, primeira parte, do CP), descaminho
(art. 334, parte final, do CP), moeda falsa (art. 289 do CP) e desenvolvimento
clandestino de radiodifusão (art. 70 da Lei 4.117/1962 ou art. 183 da Lei
9.472/19972).

2 O princípio da insignificância

A definição do instituto mais difundida no país hodiernamente é aquela delineada pelo ministro do STF Celso de Mello em seus votos proferidos
no âmbito daquela Corte. Trago à baila trecho do voto de relatoria proferido
pelo ministro no bojo do HC 84.412:
1
2

O princípio da insignificância — que deve ser analisado em conexão
com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do

Juiz federal substituto.

Há controvérsia acerca do enquadramento típico, como adiante se verá.
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Estado em matéria penal — tem o sentido de excluir ou de afastar a
própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter
material. Doutrina. Tal postulado — 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 — apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal
reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a
intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: “DE MINIMIS, NON CURAT
PRAETOR”. — O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima
circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos
do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à
própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos
que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial,
impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve
ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor — por
não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes — não
represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem
jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

Da doutrina, extraio a lição do renomado Cezar Roberto Bitencourt
(2003, p. 19-20):
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O princípio da insignificância foi cunhado pela primeira vez por Claus
Roxin em 1964, que voltou a repeti-lo em sua obra Política Criminal y
Sistema del Derecho Penal, partindo do velho adágio latino mínima non
curat praetor. A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a
esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico.
Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de
bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade
da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o
ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material.
Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal
porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado. Deve-se
ter presente que a seleção dos bens jurídicos tuteláveis pelo Direito
Penal e os critérios a serem utilizados nessa seleção constituem fun-
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ção do Poder Legislativo, sendo vedada aos intérpretes e aplicadores
do direito essa função, privativa daquele Poder Institucional. [...] Os
limites do desvalor da ação, do desvalor do resultado e as sanções
correspondentes já foram valorados pelo legislador. [...] Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida
não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido,
mas especialmente em relação ao grau de sua intensidade, isto é, pela
extensão da lesão produzida [...].

Rogério Greco (2009, p. 63-69) explica, de forma bastante didática,
que a tipicidade biparte-se em formal — adequação perfeita da conduta do
agente ao modelo abstrato previsto na lei penal — e material3. O estudo do
princípio da insignificância nesta última. Em síntese, para que haja tipicidade, a lesão ao bem jurídico há de ser significante — a relevância da lesão é
avaliada a partir de um critério subjetivo, que deve ser orientado pelo princípio da razoabilidade. O princípio tem por finalidade auxiliar o intérprete
quando da análise do tipo penal, para fazer excluir do âmbito de incidência
da lei aquelas situações consideradas como de bagatela.
Discute-se em doutrina qual a natureza jurídica do princípio da insignificância. Para alguns, trata-se de uma causa supralegal de exclusão da
ilicitude, porém a corrente majoritária sustenta que é mais técnico analisá-lo
em sede de tipicidade material. Welzel, citado por Luiz Flávio Gomes (2006),
sustentava que se trata de um critério de interpretação restritiva dos tipos
penais, um corretivo da abstração e generalidade do tipo penal.
O princípio tem aplicação mais ampla quanto aos delitos patrimoniais, cometidos sem violência, conforme se pode perceber na jurisprudência
dos tribunais superiores. Não obstante, o princípio é, ao menos em tese, de
aplicação generalizada.

Não se pode deixar de mencionar a existência de uma corrente mais
radical da doutrina que rejeita o princípio da insignificância. Para ela, toda
e qualquer lesão a um bem jurídico penalmente protegido enseja a atuação
da lei.
Por fim, é importante ter em conta a advertência proposta por Zaffaroni e Pierangeli (2010, p. 484-485):
3

O autor fala em “conglobante”, porém este termo é utilizado por Zaffaroni e Pierangeli em sentido
um pouco diverso, razão pela qual me parece mais recomendável não utilizá-lo neste passo.
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Há relativamente pouco tempo, observou-se que as afetações de bens
jurídicos exigidas pela tipicidade penal requeriam sempre alguma entidade, isto é, alguma gravidade, posto que nem toda afetação mínima
do bem jurídico era capaz de configurar a afetação requerida pela
tipicidade penal. [...] A insignificância da afetação exclui a tipicidade,
mas só pode ser estabelecida através da consideração conglobada da
norma: toda a ordem normativa persegue uma finalidade, tem um
sentido, que é a garantia jurídica para possibilitar uma coexistência
que evite a guerra civil (a guerra de todos contra todos). A insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem
normativa, e, portanto, à norma em particular, e que nos indica que
essas hipóteses estão excluídas de seu âmbito de proibição, o que não
pode ser estabelecido à simples luz de sua consideração isolada.

3 A aplicação do princípio quanto a alguns crimes federais
O propósito específico do presente trabalho, como já dito alhures, é
examinar temas pontuais, relacionados com o princípio da insignificância,
que são comumente enfrentados no âmbito da jurisdição criminal federal.
O método adotado, assim, será o de meramente perpassar pelas questões
mais polêmicas, abstraindo-se, com as escusas do leitor, totalmente da ideia
de sistematização.
3.1 Contrabando

Embora contidos no mesmo dispositivo legal (art. 334 do CP), “contrabando” e “descaminho” são tipos penais distintos, conforme ensina a doutrina
mais abalizada. O descaminho vem previsto na parte final do dispositivo
mencionado, consistindo em “iludir, no todo ou em parte, o pagamento de
direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria”. Trata-se, assim, de crime marcadamente tributário. Já o contrabando, em sentido estrito, consta na primeira parte do art. 334 do CP: “Importar
ou exportar mercadoria proibida”. Discute-se doutrinariamente qual é o
bem jurídico protegido no crime de contrabando, que, claramente, não é a
ordem tributária. Pode-se dizer, com Delmanto (1986, p. 514), que o objeto
jurídico é a Administração Pública, especialmente o controle da entrada e
saída de mercadorias do país. Outros doutrinadores falam em proteção de
interesses concernentes à ordem pública, tais como o político-econômico, a
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saúde (TRF-4 no RSE 200671150000700/RS) e a segurança públicas ou até
mesmo o resguardo da indústria nacional, entre outros.
O que se depreende, desde aí, é que o princípio da insignificância não
pode se apreciado, em sede de contrabando, a partir do ângulo tributário,
tal como ocorre com relação ao descaminho, salvo em alguns casos e em
decorrência de uma interpretação analógica, por assim dizer. Não obstante,
também não se pode aceitar a conclusão de que o princípio é inaplicável ao
delito de contrabando, afirmação que, segundo me parece, é feita de afogadilho e sem a necessária reflexão. Defendo o ponto de vista de que o princípio
da insignificância é plenamente aplicável ao delito de contrabando, sendo
que a análise deverá ser feita a partir do bem jurídico protegido no caso
concreto. Podemos, a priori, e para amparar a ideia, pensar no exemplo da
conduta de importar um pneu usado ou um maço de cigarros de comercialização proibida no Brasil. Parece-me irrefutável que tais condutas merecem
enquadramento como delito de bagatela, inclusive se considerarmos que a
rejeição de determinadas marcas de cigarro decorre simplesmente de níveis
de nicotina pouco acima do limite permitido ou de mera inobservância da
obrigação de se fazer publicidade informando os riscos acerca do uso do produto (contrapropaganda). Em suma, discordo tanto da corrente que sustenta
ser inaplicável o princípio quanto ao delito de contrabando, quanto daquela
que se baseia nos mesmos critérios concernentes ao descaminho para avaliar
a incidência de princípio. Quanto a esta última corrente, parece-me inquestionável também que importar um dado número de maços de cigarros sem
o recolhimento do tributo devido é conduta menos gravosa do que importar
a mesma quantidade de maços de comercialização proibida em virtude de
desrespeito ao limite de nicotina ou por não realizar a denominada “contrapropaganda”, até mesmo porque, por razões óbvias, também não se estará
recolhendo nenhum tributo. Hipótese diversa é a de reintrodução no país de
cigarros de fabricação nacional destinados à exportação, o que se assemelha
ao descaminho propriamente dito (até mesmo porque se estará protegendo
também interesses fiscais), merecendo, portanto, idêntico tratamento penal
(neste sentido, decidiu o TRF-4 no HC 2004.04.01.034885-7, rel. p/ acórdão
desembargador Élcio, DJU 18/05/2005).
A título de exemplificação, colaciono julgado recente do Eg. Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, que vai ao encontro da tese aqui sustentada:
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PENAL. PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. CONTRABANDO. GASOLINA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. JUSTA
CAUSA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL.
1. Afigura-se correta a incidência do princípio da insignificância no
crime de contrabando de pequena quantidade de gasolina (cerca de duzentos litros), conquanto a jurisprudência se incline por não admiti-lo,
eis que os bens jurídicos tutelados, o mercado nacional de combustíveis
e a indústria a ele correlata, não foram afetados de maneira grave e
transcendental, exigindo, assim, a interferência do direito penal. 2.
Ausência de tipicidade material da conduta da denunciada, ou seja,
falta de justa causa para a ação penal. 3. Recurso em sentido estrito
não provido4.

À guisa de conclusão, sustento que a análise do cabimento ou não da
aplicação do princípio da insignificância ao delito de contrabando dependerá de circunstâncias afetas a cada caso concreto, sendo inviável, por isto,
estabelecer um critério apriorístico.
3.2 Descaminho

A primeira observação que merece ser feita neste ponto é a de que,
a par de ainda existir corrente em sentido contrário, está consagrado em
jurisprudência o entendimento de que, no delito de descaminho, a conduta
será tida por insignificante quando o valor dos tributos potencialmente sonegados for inferior ao limite mínimo fixado para o ajuizamento de execução
fiscal. Neste sentido:

4

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. VALOR SONEGADO
INFERIOR AO FIXADO NO ART. 20 DA LEI Nº 10.522/02. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A questão de direito tratada neste writ, consoante a tese exposta
pela impetrante na petição inicial, é a suposta atipicidade da conduta
realizada pela paciente com base no princípio da insignificância.
2. No caso concreto, a paciente foi denunciada por transportar mercadorias de procedência estrangeira sem pagar quaisquer impostos,
o que acarretou a sonegação de tributos no valor de R$ 1.715,99 (mil
setecentos e quinze reais e noventa e nove centavos).

RSE 0000555-03.2010.4.01.3201 rel. desembargador federal Tourinho Neto. Disponível em:
<http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=00005550320104013201>. Acesso em: 07 dez. 2012.

396

I Jornada de Direito Penal

3. O art. 20 da Lei nº 10.522/02 determina o arquivamento das execuções fiscais, sem baixa na distribuição, quando os débitos inscritos
como dívida ativa da União forem iguais ou inferiores a R$ 10.000,00
(valor modificado pela Lei 11.033/04).
4. Esta colenda Segunda Turma tem precedentes no sentido de que
falta justa causa para a ação penal por crime de descaminho quando
a quantia sonegada não ultrapassar o valor previsto no art. 20 da Lei
nº 10.522/02.
5. Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus5.

Antes, porém, de adentrarmos no exame da principal polêmica hodierna relacionada ao tema, insta tecer algumas considerações introdutórias.
Houve forte controvérsia em jurisprudência acerca do limite que
deveria ser considerado para a aferição da incidência do princípio da insignificância quanto ao delito de descaminho. Prevaleceu, porém, a corrente
que entende deva haver extensão do limite aplicável aos demais crimes tributários. A resistência verificada se deve ao fato de vislumbrar-se no descaminho também uma forma de proteção à indústria nacional, ou seja, a
ordem tributária não é o único bem jurídico tutelado. Ademais, ao contrário
de outros delitos fiscais, no descaminho não há efetivo lançamento fiscal,
ou seja, não há constituição do crédito e posterior cobrança – o tributo só é
calculado pela Receita Federal para fins de representação penal -, sendo que
o agente sofre pena administrativa de perdimento do bem. Assim, não há a
opção de extinção de punibilidade pelo pagamento. Tendo em vista que o
tipo penal fala em “imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo
de mercadoria”, restou sufragado em jurisprudência que se deve computar
apenas o que é devido a título de imposto de importação ou exportação e de
IPI – antigo imposto de consumo, cujo nome é a razão pela qual o tipo faz tal
menção (BALTAZAR JÚNIOR, 2010, p. 195).
Feitas tais observações prévias, passo a analisar a controvérsia mais
atual relacionada com o tema. O Ministério da Fazenda editou, em 22 de
5

HC 96.374-9/PR rel. ministra Ellen Gracie. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=AC&docID=589367>. Acesso em: 07 dez. 2012. No mesmo sentido, o STJ no
HC 34.281/RS rel. ministro José Arnaldo da Fonseca. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=479684&sReg=200400353448&sData=20040809&f
ormato=PDF>. Acesso em: 07 dez. 2012.  E no REsp 250.631/PR rel. ministro Paulo Gallotti. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/IMG?seq=29898&nreg=200000
217999&dt=20020218&formato=PDF>. Acesso em: 07 dez. 2012.
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março de 2012, a Portaria 75, que estabelece o seguinte (já alterada pela
Portaria 130):

Art. 1º Determinar:
I - a não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo
devedor com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior
a R$ 1.000,00 (mil reais); e
II - o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda
Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00
(vinte mil reais).
§ 1º Os limites estabelecidos no caput não se aplicam quando se tratar
de débitos decorrentes de aplicação de multa criminal.
§ 2º Entende-se por valor consolidado o resultante da atualização do
respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais
ou contratuais, vencidos até a data da apuração.
§ 3º O disposto no inciso I do caput não se aplica na hipótese de débitos,
de mesma natureza e relativos ao mesmo devedor, que forem encaminhados em lote, cujo valor total seja superior ao limite estabelecido.
§ 4º Para alcançar o valor mínimo determinado no inciso I do caput,
o órgão responsável pela constituição do crédito poderá proceder à
reunião dos débitos do devedor na forma do parágrafo anterior.
§ 5º Os órgãos responsáveis pela administração, apuração e cobrança de créditos da Fazenda Nacional não remeterão às unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) processos relativos
aos débitos de que trata o inciso I do caput.
§ 6º O Procurador da Fazenda Nacional poderá, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, promover o ajuizamento de
execução fiscal de débito cujo valor consolidado seja igual ou inferior
ao previsto no inciso II do caput, desde que exista elemento objetivo
que, no caso específico, ateste elevado potencial de recuperabilidade
do crédito.
§ 7º O Procurador-Geral da Fazenda Nacional, observados os critérios
de eficiência, economicidade, praticidade e as peculiaridades regionais
e/ou do débito, poderá autorizar, mediante ato normativo, as unidades
por ele indicadas a promoverem a inscrição e o ajuizamento de débitos
de valores consolidados inferiores aos estabelecidos nos incisos I e II
do caput.
Art. 2º O Procurador da Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, das execuções fiscais de débitos com a
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Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$
20.000,00 (vinte mil reais), desde que não conste dos autos garantia,
integral ou parcial, útil à satisfação do crédito.

Percebe-se, assim, que, por meio de ato infralegal, o limite mínimo
para ajuizamento de execução fiscal foi elevado para vinte mil reais. Este
novo parâmetro, segundo entendemos, certamente terá efeito imediato quanto aos crimes tributários, incidindo sobre o valor consolidado do débito,
ou seja, sendo este inferior a vinte mil reais, reconhecer-se-á a extinção de
punibilidade, ainda que quanto a delito praticado anteriormente. A dúvida
que fica, porém, diz respeito aos eventuais reflexos de tal incremento quanto
ao delito de descaminho. Como vimos, não há lançamento fiscal neste caso e,
por conseguinte, não há valor consolidado do débito para servir de base para
aplicação do parâmetro. Em se tratando de alteração recentíssima, é preciso
aguardar os rumos que a jurisprudência irá tomar. Prima facie, verificamos,
debatendo o tema com outros juristas, três possíveis correntes que poderão
surgir a respeito do ponto.
A primeira é no sentido de que o aumento do limite decorre de mera
atualização monetária, e não de alteração de política criminal. Com efeito,
passados oito anos desde que o valor de dez mil reais foi estabelecido, era
necessário proceder-se à sua correção. De fato, um dado valor em moeda não
tem hoje o mesmo significado que tinha alguns anos atrás, tendo em vista
a corrosão determinada pela inflação. Assim, o parâmetro a ser observado
deverá ser aquele vigente na data em que o delito foi praticado.
A segunda corrente visa atenuar os rigores da anterior, baseando-se
no fato de que uma pessoa que praticou um descaminho com tributos orçados
em onze mil reais um dia antes da entrada em vigor do novo parâmetro não
poderá ter um tratamento diverso daquele que praticou fato semelhante no
dia seguinte. Assim, deve-se fazer, por estimativa, uma atualização do valor
devido à época da prática do delito e então submetê-lo ao novo parâmetro
de vinte mil reais. Discute-se, dentro desta corrente, se deve-se fazer uma
atualização monetária simples ou se é preciso simular um lançamento fiscal para se aferir em quanto estaria o débito consolidado, tendo em vista a
incidência de todos os encargos de ordem tributária. Esta segunda opção
certamente poderá receber crítica por parte dos mais garantistas no sentido
de que a inexistência de possibilidade de pagamento surge como óbice para
se cogitar da incidência de encargos tributários (ou seja, se não há débito
efetivo, não pode haver também encargos), argumento o qual se procurará
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refutar com base em um tratamento isonômico com os demais delitos contra
a ordem tributária, até mesmo porque já se trata, na origem, de uma extensão
decorrente de analogia.
A terceira corrente, a mais garantista, defende que o novo limite tem
aplicação imediata e deverá tomar por base simplesmente o valor que era
devido à época, posto que se trata de alteração de política criminal. Deveras,
a iniciativa de aumentar o limite teve como móvel uma pesquisa do Ipea
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) (2012) que veio a apurar que
em ações de execução de dívidas menores do que R$ 21,7 mil, a União dificilmente consegue recuperar valor igual ou superior ao custo do processo
judicial. Ademais, basta consultar qualquer tabela de atualização monetária6
para perceber que um valor de dez mil reais atualizado desde dezembro de
2004 (data da entrada em vigor da Lei 11.033, que estabeleceu o parâmetro
anterior) fica muito longe de atingir vinte mil reais em março de 2012. Assim,
não se pode falar em mera correção monetária, razão pela qual, inclusive
por aplicação do princípio do favor rei, será mais técnico e justo reconhecer
que houve, sim, uma mudança em termos de política criminal, aplicando-a
inclusive com efeitos regressivos.
Ressalto que são estas as potencialidades – a partir, de certo modo,
de um exercício de futurologia, mas baseando-me também em subsídios
colhidos a partir de diálogos informais com outros juristas – que vislumbro a
partir da alteração do parâmetro financeiro para o ajuizamento de execuções
fiscais. Resta observar os passos que serão tomados pela jurisprudência.
3.3 Moeda Falsa

O cabimento ou não da aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de moeda falsa é tema que desperta ferrenho embate doutrinário
e jurisprudencial. Prevalece em jurisprudência o entendimento no sentido
de ser inaplicável o princípio, mas a questão não está pacificada, conforme
demonstra decisão unânime proferida pelo STF no HC 83.526. No entanto, tal
decisão, proferida no ano de 2004, não se baseou apenas em tal argumento,
posto que os ministros entenderam também que a falsificação era grosseira.
6

Vide, por exemplo, a do TJSP: Disponível em: <http://www.tjsp.jus.br/Download/Tabelas/TabelaDebitosJudiciais.pdf>. Acesso em: 07 dez. 2012, e a da Justiça Federal de Goiás: Disponível em:
<http://www.jfgo.jus.br/judicial/custas_judiciais/atu_monetaria.php>. Acesso em: 07 dez. 2012,
ou a do conceituado Gilberto Mello: Disponível em: <http://gilbertomelo.com.br/pdf/JEBR0912N.
pdf>. Acesso em: 07 dez. 2012.
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Ademais, a par de não gerar muita ressonância em outros tribunais, não se
tem notícia de que tenha sido proferida decisão de caráter semelhante pelo
próprio Pretório Excelso. Pelo contrário, aquele precedente foi expressamente afastado pelo STF no HC 96.153, no qual, embora sob a alegação de
que no caso em julgamento o valor das notas (cem reais, consubstanciados
em duas notas de cinquenta) era vinte vezes maior do que no caso suscitado,
foi dito que predomina no âmbito daquele tribunal a tese de reverenciar a
fé pública, que é um bem intangível7.
A orientação predominante, portanto, é no sentido de que o tipo penal em questão não visa “resguardar somente o aspecto patrimonial, mas
também, e principalmente, a moral administrativa, que se vê flagrantemente
abalada com a circulação de moeda falsa” (STJ no REsp 964.047). Assim, é
“irrelevante o número de cédulas, seu valor ou o número de pessoas eventualmente lesadas” (BALTAZAR JÚNIOR, 2010, p. 110). Nos dizeres da juíza
federal Vera Lúcia Ponciano (2006, p. 147):

O crime de moeda falsa é muito grave porque atinge os interesses do
Estado e de outros países (se for falsificada moeda estrangeira) na
credibilidade da moeda. É um crime cujo interesse na repressão tem
amplitude internacional, devido à Convenção de Genebra. O fato do
valor da moeda apreendida ser inferior a um salário mínimo não torna
a conduta insignificante no plano do Direito Penal, porque o objeto
material do crime é extremamente prejudicial à sociedade e ao Estado,
independentemente do valor que se lhe possa ser atribuído. Portanto,
como o valor da moeda falsa não é parâmetro para a incriminação da
conduta, e o grau de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal
não tem correlação com o valor da moeda, mas com a potencialidade
do dano causado à fé pública, inviável a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de moeda falsa.

A corrente que defende a tese contrária é bem representada nos seguintes dizeres extraídos de decisão prolatada pela juíza federal Trícia de
Oliveira Lima8:
7
8

No mesmo sentido decidiu o STF, v. g., no HC 93.251-7/DF rel. ministro Ricardo Lewandowski.
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=542935>.
Acesso em: 07 dez. 2012.
Deixo de fazer referência ao número do processo, tendo em vista que entendo ser recomendável
manter uma certa discrição quanto a ações de caráter penal, consignando apenas que a citação é
feita com autorização da magistrada que proferiu a decisão.
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Como é cediço, na análise da tipicidade de condutas tidas por delituosas, à operação lógica de subsunção do fato concreto à norma penal
incriminadora, que se desenvolve no plano abstrato, formal, conjuga-se,
também, juízo pelo prisma material, exigindo-se, para o aperfeiçoamento do ilícito penal, que o comportamento formalmente típico seja
ainda revestido de concreta relevância no âmbito da repressão penal.
Somente se considera típico o comportamento que, além de coincidente
com o desenho legal, ofenda em dimensão significativa a integridade
da ordem jurídica, perturbando, de modo considerável, a ordem social.
Trata-se de aplicação da máxima “de minimis, non curat praetor”, segundo a qual o direito não se deve ocupar de ninharias, de bagatelas,
que, na esfera criminal, é desdobramento dos princípios da intervenção
mínima do Estado, da fragmentariedade e da subsidiariedade do direito
penal, assim como do princípio da lesividade.
[...] no caso sob exame [...] se atribui ao denunciado a prática do crime
de moeda falsa, pelo fato de, segundo a Acusação, ter introduzido em
circulação uma única cédula falsa no valor de R$50,00.
Tenho cuidar-se de delito de bagatela, segundo as balizas de nosso
direito pretoriano.
Não se desconhece, é certo, haver ainda alguma vacilação jurisprudencial em torno da admissibilidade da aplicação do princípio da
insignificância, causa supralegal de exclusão da tipicidade penal, a
determinadas espécies de infrações, como o crime de moeda falsa.
[...]
Não compartilho, porém, a premissa de que, na caracterização do
agravo à fé pública ou à confiança depositada na moeda circulante,
seja indiferente a quantidade ou o valor da moeda falsificada, como
querem os precedentes.
Ofenderia o senso comum dizer que a falsificação de milhares de cédulas de elevado valor, por exemplo, causaria o mesmo abalo, a mesma
lesão à ordem jurídica, o mesmo grau de reprovação social que aquele
provocado pelo indivíduo que introduza em circulação uma simples
cédula de um real, ou uma moeda falsa de um centavo.
O exemplo, extremo, tem o poder de evidenciar que esse bem penalmente protegido é suscetível, sim, de distintos graus qualitativos e
quantitativos de lesão, podendo alcançar dimensão tão diminuta que
a menor pena prevista, se aplicada, poderia conduzir a profunda injustiça.
Compreende-se, assim, que, em essência, o princípio da insignificância
pode ser concebido como irradiação, em matéria penal, dos postulados
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da razoabilidade, da proporcionalidade e da proibição de excessos, que
devem informar todo o agir dos Poderes Públicos.
Considerando-se que a pena mínima cominada ao delito tipificado no
caput do art. 289 do Código Penal é de três anos de reclusão, soaria
desarrazoado infligir-se tal sanção a quem introduzisse em circulação
cédula de ínfimo valor.
A questão que se põe é, precisamente, a de se saber, à falta de diretrizes
legais específicas, quando se pode considerar inexpressiva ou ínfima
a lesão provocada por aquele a que se atribui a prática do crime de
moeda falsa.
O tema é, inequivocamente, marcado pela subjetividade que impregna
os conceitos jurídicos indeterminados, que se ressentem de fluidez e
de teor de incerteza, cuja apreensão demanda sensibilidade e esforço
exegético por parte do aplicador do direito.
Celso Antônio Bandeira de Mello, referindo-se a essa categoria de palavras, situa a questão:
“[...] o tema em foco é tratado pela doutrina de todos os países do
mundo como referente a conceitos ‘vagos’, ‘imprecisos’, ‘elásticos’,
‘fluidos’, ‘indeterminados’, ‘práticos’, ‘indeterminados’, em oposição
aos conceitos ‘teoréticos’, ‘precisos’, ‘determinados’ [...] ao lado de
conceitos unissignificativos, apoderados de conotação e de denotação
precisas, unívocas, existem conceitos padecentes de certa imprecisão,
de alguma fluidez, e que, por isso mesmo, se caracterizam como plurissignificativos.” [MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito
Administrativo, Malheiros Editores, São Paulo, 2003, 15ªed., pág. 825].
Sobre a dificuldade de compreensão desses conceitos, exemplifica o
administrativista:
“Assim, caso a norma estabeleça atendimento médico gratuito às
pessoas ‘pobres’ em dado hospital, é pressuposto do direito ao atendimento o estado de pobreza. Qual a acepção da precisa, rigorosa,
indisputável, de pobreza? Se há certas pessoas inquestionavelmente
pobres, de acordo com o consenso comum, e outras inequivocamente
não-pobres, consoante o mesmo padrão; entre um e outro extremo
serpeia um fosso de dúvidas, insuscetíveis de cabal desate, salvante a
adoção de algum critério a ser escolhido. E quem é o senhor legítimo
deste critério, suposto a que mais de um possa ser alvitrado?” [Idem,
Ibidem, pág. 827].
Há, pois, como anota o autor, nebulosidade em tais conceitos, que possuem limites extremos, é certo, pelo só fato de serem conceitos, mas
que reclamam uma atividade construtiva por quem com eles deva
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operar: “haverá sempre, como disse Fernando Sainz Moreno, uma
‘zona de certeza positiva’, ao lado de uma ‘zona de certeza negativa’,
em relação aos conceitos imprecisos, por mais fluidos que sejam [...]
[Idem, Ibidem, pág, 833].
Entendo que “lesão penalmente insignificante” seja uma dessas noções.
Pedindo de empréstimo as reflexões do Direito Administrativo, por se
tratar de tema da teoria geral do direito, temos que não haveria dificuldade em se afirmar, por exemplo, que a falsificação de uma cédula de
R$1,00 (um real) ou de uma moeda de R$0,01 (um centavo) causariam
lesão penalmente insignificante, ou que a introdução em circulação de
milhares de cédulas falsas no valor de face de R$100,00 (cem reais)
constituiria fato gravíssimo. As situações-limite não trazem problemas,
exatamente por se porem nos extremos do conceito.
Fora desses extremos, nas zonas grises, fica a dúvida: a contrafação ou
a introdução de quantas cédulas, e em que valor, pode ser considerada
atípica, por penalmente insignificante?
[...]
Percorrendo o repertório da jurisprudência de nossos Tribunais, encontramos julgados em que se reconheceu a incidência do princípio da
insignificância, quando em questão uma cédula falsa de R$ 5,00 (Supremo Tribunal Federal, HC 85.526-1, Rel. Ministro Joaquim Barbosa),
uma cédula falsa de R$ 50,00 (Tribunal Regional Federal da Primeira
Região – ACR 2002.35.00.010425-0/GO, Rel. Des. Tourinho Filho; Tribunal Regional Federal da Segunda Região – 2002.02.01001261-1, Rel.
Ney Fonseca); uma cédula falsa de R$ 20,00 (Tribunal Regional Federal
da Primeira Região – ACR 2003.34.00.0282724/MG, Rel. Des. Tourinho
Filho); uma cédula falsa de R$ 10,00 (Tribunal Regional Federal da
Quinta Região – ACR 2004.81.00.0125521).
Perfilhando a orientação firmada nos precedentes, considero incidir, no
caso dos autos, o princípio da insignificância, uma vez que se imputa ao
acusado a introdução de tão-somente uma cédula falsa de R$ 50,00 (cinqüenta reais) em circulação, conduta materialmente atípica, em virtude
na inexpressividade da lesão em tese causada à fé pública, impondo-se
a rejeição da denúncia.

De minha parte, manifesto adesão à corrente dominante. Confesso,
porém, nutrir certa simpatia pela tese contrária. Com efeito, há de se reconhecer a precisão técnica e a força dos argumentos expendidos na decisão
acima transcrita. Não obstante, e muito embora tenha instantes de vacila404
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ção, tenho optado por afastar a aplicação do princípio da insignificância aos
crimes de moeda falsa.
Explico — e inicio o raciocínio a partir de um exemplo singelo. Imaginemos que uma dada associação de moradores resolva implementar um
sofisticado sistema de segurança no bairro a que se refere. Para tal, contrata
vigilantes, instala câmeras, etc. Estando a funcionar o sistema, expede circular
a todos os moradores informando acerca da instalação deste e recomendando que, diante disto, passem a deixar abertos os portões de seus jardins
e as portas de suas residências, desativando eventuais cercas elétricas, se
livrando de cães ferozes, etc. Em suma, garante-se aos moradores que o
novo sistema de segurança não permitirá que nenhum furto ou roubo seja
praticado no âmbito daquele bairro. Passados poucos dias, porém, ocorre
um furto de uma bicicleta, avaliada em cem reais. O furto em si pode até ser
considerado insignificante, a partir do ângulo de lesão ao patrimônio. Não
o será, contudo, para a consciência coletiva dos moradores daquele bairro
acerca da segurança deste. Em suma, não importa se foi furtado um único
bem, de valor irrisório, mas sim a possibilidade de que furtos aconteçam
naquele bairro.
Entendo, neste diapasão, que o que se quer tutelar no delito de moeda
falsa é a consciência coletiva de toda a sociedade acerca da confiabilidade da
moeda em curso no país. Assim, qualquer falsificação, não importa o valor
facial da cédula ou em que quantidade, já serve para abalar tal credibilidade.
Ora, se o agente possui aparato para falsificar uma nota, (muito) provavelmente o mesmo aparato serve para falsificar várias notas e de diferentes
valores. À consciência coletiva existente acerca da impossibilidade de contrafação da moeda produzida pelo Estado pouco importa quantas notas foram
efetivamente falsificadas ou de que valor, pois o abalo decorre do simples
fato de existir a possibilidade de falsificação eficaz. Assim, entendo que a
expressividade da lesão se relaciona, na verdade, com a qualidade da falsificação, ou seja, quanto mais a nota falsa se assemelhar à verdadeira, maior
será a insegurança causada, tendo-se como limite máximo a hipótese em
que a falsificação chegue a atingir um grau próximo da perfeição. Por outro
lado, caminha-se rumo ao limite mínimo na medida em que se torna pior a
qualidade da falsificação. Assim, a significância da lesão à fé pública deve ser
apurada, a meu ver, a partir da qualidade da falsificação. Com efeito, haverá
clima de total insegurança caso reste difundida uma técnica de adulteração
capaz de atingir grau próximo à perfeição. Por outro lado, a contrafação
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grosseira, facilmente identificável, causa lesão ínfima à confiabilidade da
produção oficial. Ocorre que a inviabilidade de a nota falsa ludibriar o homem
médio é o critério adotado pela jurisprudência majoritária para o reconhecimento do instituto do “crime impossível” (neste sentido, o TRF-4 no ACR
3716 RS 2005.71.15.003716-0) — acaso não caiba a desclassificação para
estelionato, nos moldes previstos pela Súmula n. 73 do STJ, o que, de toda
maneira, significará acolher a impossibilidade quanto ao crime de moeda
falsa —, pelo que se pode concluir que, no tipo previsto no art. 289 do CP,
os institutos da “insignificância” e do “crime impossível” acabarão mesmo
por se confundir, tendo em vista a extensa zona de coincidência entre seus
respectivos espectros.
A fim de complementar o raciocínio, peço vênia para transcrever
alguns trechos de uma decisão que tive a oportunidade de proferir acerca
do tema:

406

[...] não admito o reconhecimento do princípio da insignificância no
crime de moeda falsa, pelas razões que passo a expor.
A uma, porque se trata de um dos poucos crimes do Direito Penal Brasileiro no qual os atos preparatórios já são punidos. Ora, se “fabricar,
adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar
maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente
destinado à falsificação de moeda” já é conduta punida com pena de
reclusão de dois a seis anos, como sustentar que aquele que dá um
passo a mais no iter criminis, falsificando moeda (ou colocando moeda que sabe ser falsa em circulação), poderá praticar uma conduta
materialmente atípica?
A duas, porque é preciso lembrar que a intensa circulação de moedas
falsas, tal como ocorre em alguns países [por exemplo, na capital argentina hodiernamente], causa grave insegurança social, econômica
e jurídica.
[...]
Percebe-se, desde aí, que a lesividade do crime de moeda falsa extrapola o caso concreto, é dizer, não se limita ao (potencial) prejuízo
financeiro da vítima imediata. Tal fato é muitas vezes ignorado, tendo
em vista que no Brasil a circulação de moedas falsas não chega a ser
um problema “endêmico”. No entanto, a confiabilidade da moeda que
está em circulação é importantíssima para a sociedade. A fé pública
como bem jurídico tutelado não é algo meramente teórico, uma simples

I Jornada de Direito Penal

nomenclatura utilizada pelo legislador, mas é sim um fato concreto,
relevante e, portanto, merecedor da tutela penal.
A três, porque, tendo em conta as considerações já feitas, é preciso
fazer notar que a circulação de moedas falsas de baixo valor se revela
até mesmo mais nociva à fé pública do que quando a falsificação incide
sobre moedas de alto valor. Sim, porque as pessoas, especialmente no
comércio, estão tendentes a conferir a autenticidade de notas de cem
ou cinqüenta reais, mas o mesmo não se dá quanto a notas de valor
mais baixo. Certamente maior será a preocupação gerada na população
se a circulação de moedas falsas de baixo valor se tornar algo constante,
corriqueiro, uma vez que isto obrigará as pessoas a conferir todo e
qualquer dinheiro que recebem.
A quatro, porque o fato de o agente ter sido flagrado de posse de uma
nota falsa permite concluir, no mínimo, que ele ou seu fornecedor
possui um aparato apto a falsificar outras moedas, sendo bastante
factível que outras várias notas tenham sido produzidas por aquela
mesma “fonte”. Destarte, e tendo em vista que uma das funções da
pena é a prevenção, resta nítido que o que se quer evitar é a atividade
de produção de moeda falsa e não que uma pessoa seja enganada num
dado caso concreto, inclusive porque tal conduta já seria punida pelo
tipo penal do estelionato.

Em resumo, trata-se de uma questão polêmica, intensamente debatida, como se vê, no âmbito da Justiça Federal em todos os seus níveis. Não
descarto, inclusive, a possibilidade de que a tese hoje minoritária venha a
ganhar corpo num futuro próximo, sendo que inclusive vislumbro sinais
neste sentido. Até o momento, porém, prevalece o entendimento de que é
incabível o reconhecimento da insignificância em crimes de moeda falsa.
3.4 Desenvolvimento clandestino de radiodifusão

O aspecto criminal relativo às atividades de radiodifusão é — de
forma até surpreendente para aqueles que não trabalham corriqueiramente
com a matéria, diga-se de passagem — um domínio que comporta intensos
debates doutrinários e jurisprudenciais. Assim, embora estejamos a tratar
especificamente do princípio da insignificância, convém fazer uma breve
digressão acerca de outros tópicos relacionados com o tema.
O primeiro ponto que suscita forte divergência se refere ao enquadramento da conduta de, por assim dizer, desenvolver atividade de radiodifusão
de forma ilegal.
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A Lei 4.117/1962, segundo sua própria ementa, institui o Código
Brasileiro de Telecomunicações, e estabelece, em seu art. 70, que “constitui
crime punível com a pena de detenção de 1 (hum) a 2 (dois) anos, aumentada
da metade se houver dano a terceiro, a instalação ou utilização de telecomunicações, sem observância nesta Lei e nos regulamentos”. Sobreveio, cronologicamente, a Lei 9.472/1997, cuja ementa consigna que aquele diploma
dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, trazendo em
seu art. 183 o crime de “desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação”, com pena de detenção de 2 a 4 anos, aumentada da metade
se houver dano a terceiro e multa de dez mil reais. Insta mencionar, ainda,
que o art. 215, I, deste último diploma legal, estabelece que a Lei 4.117/1962
resta revogada, salvo quanto a matéria penal ora não abordada e quanto aos
preceitos relativos à radiodifusão.
A primeira questão que se coloca diz respeito à revogação integral ou
não do art. 70 da Lei 4.117/1962. Uma corrente sustenta que o dispositivo
foi integralmente suplantado com o advento da lei nova, enquanto outra
defende que este dispositivo continua vigente. Ambas comportam ramificações, como passamos a ver.
Conferindo especial atenção à primeira corrente, é possível encontrar quem entenda que o art. 40 da Lei 4.117/1962 está revogado, mas que
a lei nova não se aplica à atividade de radiodifusão, razão pela qual esta
se encontra descriminalizada (TRF-1 no HC 01000064550 e TRF-4 na AC
19997106001362-0). Lado outro, há os que dizem que a lei nova é aplicável
também no caso de radiodifusão, tendo em vista que o conceito de telecomunicação — seja o estampado no art. 60 da Lei 9.472/1997 ou o que constava
no art. 4º da Lei 4.117/1962 — abrange literalmente a radiodifusão (TRF-3
na AC 11015, TRF-4 na AC 4063 e TRF-5 na AC 20018100019940-0).
Analisando mais detidamente agora a segunda corrente, é possível
perceber que seus adeptos entendem que houve revogação apenas parcial
do art. 40 da Lei 4.117/1962, ou seja, sua aplicabilidade não é mais plena,
tendo passado a ser restrita a algumas situações. Reside controvérsia, porém, quanto à amplitude de tal aplicabilidade, pelo que passo a arrolar as
ramificações das quais tomei conhecimento, sendo importante considerar
que enquanto alguns caminham por apenas um destes vieses, outros adotam
mais de um.
Há quem sustente que o art. 70 da Lei 4.117/1962 é hoje aplicável
apenas aos serviços de radiodifusão (STJ nos RHCs 8579 e 9060 e TRF-1 na
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AC 38000441928), tendo em vista a ressalva expressa feita pelo art. 215,
I, da Lei 9.472/1997. Outro entendimento — que pode ser perfeitamente
conjugado com o anterior — vai no sentido de que este segundo dispositivo
se aplica apenas à atividade exercida clandestinamente, enquanto aquele
abarca, residualmente, a atividade desenvolvida sem observância do disposto
na legislação de regência (TRF-3 no HC 11785). Há ainda mais um entendimento, no sentido de que a lei nova se aplica ao efetivo desenvolvimento de
atividade de telecomunicação — ou seja, é preciso que o agente efetivamente
opere o aparelho ou até, aprofundando-se a exigência, que o faça de forma
habitual —, enquanto a lei antiga comporta, de forma residual, a conduta
daquele que apenas instala o aparelho (ou, tendo em vista uma exigência mais
robusta, utilize-o de modo meramente eventual), não havendo comprovação
da efetiva utilização (ou de sua utilização habitual). É importante ressaltar
que a exigência de habitualidade para a configuração típica do crime previsto
no art. 183 da Lei 9.472/1997 já foi adotada pelo STF no julgamento do HC
93.870 (BALTAZAR JUNIOR, 2010, p. 571-573).
A adoção de uma ou outra das correntes acima destacadas tem consequências relevantes, tendo em vista que a pena de detenção na lei antiga é
de 1 a 2 anos e na lei nova é de 2 a 4 anos, o que gerará implicações inclusive
quanto à fixação de competência – se é da vara comum ou do JECRIM.
De minha parte, adoto, pelas razões que passarei a arrolar, o seguinte
posicionamento: o art. 183 da lei 9.472/1997 só é aplicável à atividade de
telecomunicação propriamente dita — ou seja, fica excluída do dispositivo
a radiodifusão clandestina e exercida de forma habitual, sendo o art. 70 da
Lei 4.117/1962 aplicável residualmente às demais condutas, desde que, é
claro, ali enquadráveis.
Em primeiro plano, entendo que a conduta daquele que, previamente
autorizado, exerce a atividade de forma contrária à legislação de regência
deve ser enquadrada no art. 70 da Lei 4.117/1962, e não no art. 183 da
Lei 9.472/1997 (STJ no CC 101468), pois que este último dispositivo cuida
apenas da atividade clandestina, que é, em síntese, aquela exercida sem
autorização (é o que diz o parágrafo único do art. 184 da Lei 9.472/1997).
Ressalto, porém, que não há necessidade de demonstrar que há ocultação da
atividade para o enquadramento na lei nova, bastando não haver autorização.
Adiante, entendo que a literalidade do art. 215, I, da Lei 9.472/1997
— ao dizer que a Lei 4.117/1962 continua em vigor quanto aos preceitos
relativos à radiodifusão, sem fazer qualquer ressalva, e, ainda, quanto à
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matéria penal não tratada pela lei nova – é suficiente por si só para levar à
conclusão de que a atividade de radiodifusão é regida pela Lei 4.117/1962,
em qualquer âmbito, inclusive o criminal. Não importa a razão que levou
o legislador a adotar o tratamento diferenciado, a não ser que o discrímen
fosse inconstitucional — noção a qual rejeito, pois entendo que a atividade
de radiodifusão pode ser, sim, considerada legitimamente pelo legislador
como tendo uma potencialidade lesiva mais reduzida do que as demais atividades de telecomunicação —, o que, de qualquer modo, levaria ao enquadramento de toda e qualquer conduta na pena mais branda, consignada na
Lei 4.117/1962, e não o contrário.
No que tange à exigência de habitualidade, adotada, como vimos,
pelo STF no HC 93.870, entendo que o núcleo do tipo penal previsto no art.
183 da Lei 9.472/1997 está consubstanciado no verbo “desenvolver”, que
significa “exercer”, “desempenhar”, sendo, assim, certa a necessidade de que
o agente “desenvolva” atividade de telecomunicação “com habitualidade”,
como um meio ou estilo de vida, como um comportamento reiterado ao
longo do tempo. Trata-se, portanto, de crime habitual que tem como sujeito
ativo aquele que, reiteradamente, desenvolve, clandestinamente, atividade
de telecomunicação. Em suma, entendo que a atividade clandestina de telecomunicação deve ser desenvolvida de forma reiterada para que se possa
configurar o delito em apreço, sendo que, do contrário, resta o enquadramento residual no art. 70 da Lei 4.117/1962.
Feito tal escorço introdutório, resta analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância. Há, sobre o tema, duas posições básicas. A primeira é a de que o princípio é inaplicável, tendo em vista se tratar de crime
de natureza formal, de mera conduta e de perigo abstrato (TRF-1 no RSE
2005.33.00.005188-8 e TRF-3 na ACR 33032). A segunda é a de que o princípio é plenamente aplicável, bastando que a atividade não apresente potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado (TRF-1 na AC 20010100000796-0,
TRF-2 no RECR 20000201072626-0 e TRF-4 na ACR 2007.71.07.004412-0).
Sou adepto da segunda corrente, pois entendo que não há motivo algum para
que o princípio não tenha aqui aplicação, tendo em vista que ele representa,
em verdade, a atipicidade material da conduta. Remanesce, porém, divergência no que tange às circunstâncias que devem ser consideradas para aferir
a ausência de potencialidade lesiva.
Relata Baltazar Júnior (2010, p. 576) já ter sido reconhecida a insignificância nos seguintes casos: “quando o aparelho dado como instalado
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e utilizado é rudimentar, de fabricação caseira e de pouco alcance” (TRF1 na AC 199301232626); quando o equipamento “era utilizado por uma
cooperativa de vans, tão somente para seus cooperados” (TRF-2 no RECR
20000201072626-0); “instalação rudimentar de radiotransmissor de pequeno alcance, baixa potência e em péssimo estado de conservação, conforme
‘Laudo Pericial em Material Radiofônico’, incapaz de interferir nos meios
normais de comunicação, embora reprovável, não tipifica o delito previsto
no artigo 70 da Lei 4.117/62, uma vez que ausente o perigo de lesão ao bem
legalmente tutelado pela norma penal” (TRF-1 na AC 20010100000796-0);
quando apreendido “um instrumento de fabricação caseira, protótipo de um
modelo de rádio que os acusados pretendiam futuramente comercializar, e
de reduzida potência — 1 (um) watt” (TRF-4 no RSE 20027005000738-4);
na “instalação e/ou operação de estação de radioamador (faixa-cidadão),
que não compromete serviços públicos e tem potência mínima (4 watts)
demonstrada por laudo técnico, portanto, sem capacidade de dano potencial à telecomunicação” (TRF-4 no RSE 20007001004196-7); de “instalação de um sistema de radiotelefonia rural caracterizado pela baixa potência do equipamento, aliada à ausência de dano a terceiro” (TRF-4 no RSE
20027001010090-7).
A par de outras considerações que poderão ser feitas diante de cada
caso concreto, acolho a tese de que é atípica a conduta quando o aparelho de
radiodifusão tem potência inferior a 25 watts e com altura do sistema irradiante não superior a 30 metros9, em analogia ao que dispõe o §1º do art. 1º
da Lei 9.612/1998, quando estabelece que o serviço prestado em tais moldes
pode ser considerado como de baixa potência (neste sentido, o TRF-3 na ACR
39405 e TRF-4 na ACR 200771010014584 e na COR 200704000179493). Há,
porém, mesmo aqui, entendimentos em sentido contrário, como o transcrito
a seguir (TRF-1 no RCCR 2001.37.00.003652-8):

9

PENAL E PROCESSO PENAL - EXPLORAÇÃO DE “RÁDIO COMUNITÁRIA” SEM AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO (ART. 1º E ART.
6º DA LEI Nº 9.612/98) - CRIME DO ART. 183 DA LEI Nº 9.472/97
- REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA - RECURSO PROVIDO.
1- Operar Serviço de Radiodifusão Comunitária [radiodifusão sonora] sem “outorga” do órgão federal competente [art. 1º e 6º da Lei

Entendo que é sempre preciso buscar um critério objetivo, preferencialmente de base legal, a fim
de se padronizar as decisões, evitando casuísmos, em homenagem ao princípio da isonomia.
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nº 9.612/98], ainda que de potência inferior a 25 watts ERP e com
altura do sistema irradiante não superior a 30 metros [§ 1º do art. 1º
da Lei nº 9.612/98], é crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97,
independentemente de configurar, também, ilícito administrativo.
2- Não tem base jurídico-legal a aplicação do princípio da insignificância como fundamento da rejeição da denúncia, porque, mesmo de “baixa potência” [inferior a 25 watts ERP e altura do sistema irradiante não
superior a 30 metros], o que não é o caso, a “rádio comunitária” deve
atender aos requisitos legais e estar sujeita ao controle e fiscalização
oficial pelo dano que pode causar às tele ou radiocomunicações em
geral [interferências nas ondas sonoras] e por sua eventual utilização
para fins delituosos, que devem ser prevenidos pelo Poder Público.
3- Considerar-se “insignificante” o resultado danoso da conduta desobediente ou contrária às normas legais que disciplinam a radiodifusão
sonora [ou outra] pode conduzir ao equivocado entendimento de que
o cumprimento das leis é questão meramente subjetiva do indivíduo,
sem qualquer compromisso ou atenção ao interesse público [comum]
maior.
4- A acusatória que narra conduta típica e possui os demais requisitos
formais [art. 41 do CPP] não pode ser rejeitada.
5 - Recurso provido. Denúncia recebida.

Pode-se dizer, assim, que reside ainda intensa controvérsia acerca de
ser ou não aplicável por analogia os critérios previstos no § 1º do art. 1º da
Lei 9.612/1998 para aferição acerca da insignificância da conduta. Parece
ser majoritária a corrente que sustenta a aplicabilidade, porém há ainda
relevante resistência.

4 Considerações finais

À guisa de conclusão, gostaria de salientar, uma vez mais, que o
presente trabalho teve por escopo apreciar, predominantemente, questões
polêmicas e recorrentes no dia a dia forense, no âmbito da Justiça Federal.
A abordagem, portanto — e como não poderia deixar de ser —, tem mais
cunho prático do que acadêmico, e o mesmo se verifica no que tange à sua
utilidade. Trata-se de circunstância que, a meu ver, deve ser sempre ressalvada, especialmente para servir de alerta ao leitor, mas também para pautar
eventuais críticas.
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Breves reflexões sobre o direito penal do risco
Roberta Gonçalves da Silva Dias do Nascimento1

1 Direito Penal do Risco: origem e justificação dogmática
Em 1986, o sociólogo alemão Ulrich Beck publicou sua obra
Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, lançando as primeiras ideias sobre a configuração da hodierna sociedade pós-industrial
como uma “sociedade de risco”. Defende ele que a produção de riqueza, com
base nas novas tecnologias constantemente desenvolvidas desde a revolução
industrial, acarreta igualmente uma produção de riscos — que seriam uma
representação de ameaças de destruição da sociedade (SILVEIRA, 2006, p.
32-33).
Beck desenvolveu esse pensamento especialmente a partir do acidente nuclear em Chernobil. Todavia, acontecimentos posteriores, tais como
o surto da “vaca louca”, a pandemia ocasionada pela gripe aviária, o aquecimento global, as crises financeiras acarretadas pela onda de especulação
que se seguiu ao recuo nas Bolsas de Valores dos Tigres Asiáticos em 1997,
passaram a reforçar sua tese de que a pós-modernidade estaria marcada
pelo advento de riscos gravíssimos e incalculáveis.
Poder-se-ia questionar que a humanidade sempre se viu afligida por
riscos. Como olvidar, para citar um único exemplo, a devastação produzida
pela peste negra nas nações européias no século XIV? Em verdade, a primeira
impressão é de que o progresso científico afastou muitos riscos que atormentavam os homens, pois permitiu a prevenção e cura de várias doenças,
bem como a previsão e prevenção de catástrofes naturais.
Entretanto, há traços distintivos que conferem aos riscos atuais uma
proporção nunca antes experimentada. Em primeiro lugar, tais ameaças
são produzidas pelo homem, mas não porque ele as deseja, e sim porque
são consequências indissociáveis do processo tecnológico. O fenômeno é
explicado com clareza por Beck:
1
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A sociedade de risco não é uma opção que se pode escolher ou rejeitar no decorrer de disputas políticas. Ela surge na continuidade dos
processos de modernização autônoma, que são cegos e surdos a seus
próprios efeitos e ameaças. De maneira cumulativa e latente, esses
últimos produzem ameaças que questionam e finalmente destroem
as bases da sociedade industrial. (BECK, 1995, p. 16.)

Enfim, os novos riscos seriam o preço a se pagar pela vitória da modernização ocidental, a sequela do modelo atual de obtenção de riqueza
através da dinâmica industrial.
Tal processo é denominado pelo sociólogo alemão como “modernização reflexiva”. O adjetivo reflexiva é empregado aqui no sentido de autoconfrontação, uma vez que a modernização produz, de forma autônoma e
despercebida, efeitos negativos para si mesma, seguindo o padrão dos efeitos
colaterais latentes. Consoante acentua Beck (1995, p. 12), “o dinamismo da
sociedade industrial acaba com suas próprias fundações”.
Outras características inerentes a esses riscos ainda são apontadas
por Paulo Silva Fernandes (2001, p. 57-59):

a) impossibilidade de serem objeto de seguro — não há como aplicar,
neste caso, a razão calculadora utilizada pelas seguradoras, afinal,
inexiste certeza de que a contratação do seguro evitará a ocorrência
do dano ou, ao menos, conseguirá compensá-lo;
b) transcendência das noções de tempo e espaço — seus efeitos são
transfronteiriços e podem ser sentidos por diversas gerações;
c) invisibilidade — não é possível precisar de onde vêm, quando e
como vêm esses riscos, qual sua danosidade e por quanto tempo se
fará sentir.

Em resumo, os riscos inerentes à sociedade pós-industrial são potencialmente graves e incontroláveis, além de afligir, por um período de tempo
que não se pode precisar, uma quantidade indeterminada de pessoas. A
gravidade desses riscos é de tal ordem que seu advento acabou inaugurando
um novo paradigma: os conflitos inerentes à sociedade industrial clássica,
a respeito da distribuição dos “bens” (renda, empregos, seguro social), passaram a ser encobertos pelos conflitos de distribuição dos “malefícios” que
acompanham a produção dos bens (BECK, 1995, p. 17).
A partir da difusão dessas ideias sobre a “sociedade de risco”, enquanto resultado dos excessos cometidos em prol da evolução técnico-científica,
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os indivíduos vêm refletindo sobre essas consequências negativas, inerentes
ao caminho que tem sido trilhado pela humanidade. Assim, a par da reflexividade no que diz respeito à confrontação da modernidade com seus efeitos
deletérios, experimenta-se também a reflexão, no sentido de preocupação
com tais consequências.
De fato, quando o homem adquire a consciência dos novos riscos,
passa a experimentar sentimentos de insegurança e incerteza quanto ao seu
futuro. Ele constata que está desprotegido, tendo em vista a complexidade e
até mesmo a inevitabilidade de muitos desses riscos. E tal sensação é potencializada pela constante redução da confiança na técnica e na ciência, pois
foram estas que, na busca desenfreada pelo desenvolvimento, produziram
as consequências desastrosas para a sustentabilidade do planeta.
Nesse panorama, a sociedade tem encetado uma busca incessante por
segurança, apelando, principalmente, para o direito penal. Acredita-se que,
somente através de uma intervenção crescente desse ramo jurídico, seria
possível fazer frente aos riscos que atemorizam os cidadãos.
Enfim, o entendimento da sociedade hodierna como “de risco” tem
provocado a expansão do direito penal, levando o legislador a criar novas
figuras delitivas, na intenção de tutelar bens jurídicos diferentes daqueles
que costumavam compor a objetividade jurídica dos tipos penais clássicos.
Exemplo disso no ordenamento jurídico pátrio são as leis que estatuem crimes contra o meio ambiente, contra o sistema financeiro nacional, contra a
ordem econômica, bem como a lei de combate ao crime organizado.
Na ânsia por segurança, a sociedade tem cobrado a utilização do direito penal para lhes proporcionar uma proteção contra os novos riscos.
Recorde-se que, dada a ausência de limitação temporal e espacial, tais riscos
afetam a humanidade em sua dimensão coletiva. Assim, ao largo dos bens
jurídicos de cunho individual, tais como o patrimônio, a vida e a liberdade,
o legislador penal tem buscado tutelar bens jurídicos de caráter supraindividual, como a ordem econômica, o sistema financeiro, o meio ambiente e
as relações de consumo.
Mas não é só. Reclama-se que o direito penal assuma uma nova roupagem para combater as ameaças que pairam sobre esses valores, com o
recrudescimento das penas, elaboração de tipos penais bastante abertos e
lacônicos (visando facilitar o enquadramento típico e a produção da prova
no processo) e adoção de um perfil de tutela cada vez mais preventiva (com
a utilização abusiva de tipos de perigo abstrato). Por outro lado, princípios
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como o da legalidade estrita, da fragmentariedade, da subsidiariedade e
da proporcionalidade passam a ser vistos como obstáculos a uma efetiva
proteção da sociedade.
O que se convencionou denominar Direito Penal do Risco é exatamente esse direito penal totalmente funcionalizado às exigências de uma esperada tutela eficaz da humanidade em face dos mencionados riscos, através
da construção de uma nova dogmática jurídico-penal.
Entende-se que, diante da nova realidade de poder representada
pelo mundo globalizado, o direito penal necessita se modernizar, pois a sua
dogmática clássica seria inócua perante as ameaças tão graves à subsistência
do modo de vida contemporâneo. Nesse sentido, por exemplo, o discurso
de Luciano Feldens:
[...] olhar o novo com os olhos no novo, isto é, adequar o Direito (Penal)
à alta complexidade da sociedade contemporânea, circunstância decorrente da profunda modificação assumida pelos fatos sociais — por
conseguinte, dos fatos acoimados de criminosos — do final do século
XX e início do século XXI, a implicar uma intensa reformulação nas
bases dogmáticas de produção do Direito Penal sobre as quais essa disciplina fazia-se (faz-se) assentada até então, isso sob pena de o Direito
perder a sua referenciabilidade histórica enquanto instrumento não
apenas regulado por, mas regulador da realidade social a ele subjacente.
(FELDENS, 2002, p. 45-46.)

Assim, com vistas a essa preconizada reformulação, tem havido, nos
últimos anos, uma produção legislativa marcada pelo exagerado número de
normas penais em branco (que implica uma contínua transferência, para a
Administração Pública, da competência para definir o comportamento criminoso, enfraquecendo o princípio da legalidade), de tipos de perigo abstrato
(redigidos de forma a antecipar a tutela penal para estágios prévios a uma
eventual lesão ou ameaça significativa ao bem jurídico) e de tipos excessivamente abertos (que não descrevem com precisão a conduta erigida à
categoria de crime), aos quais são cominadas penas privativas de liberdade
desproporcionalmente elevadas.
Observe-se que a forma delitiva dos crimes de perigo abstrato, consubstanciada em tipos redigidos de maneira imprecisa, facilita a aplicação
da pena pelo juiz, tendo em vista que essa tarefa dependerá de um menor
número de provas (afinal, basta comprovar uma conduta, sendo despicienda
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a demonstração de dano). Ademais, a redução dos pressupostos de punição
implica igualmente a redução das possibilidades de defesa.
A partir de tais características, vislumbra-se que, cedendo aos apelos
da população influenciada pelo discurso midiático, o direito penal torna-se
um instrumento de luta, de combate contra os riscos hodiernos e, com tal
finalidade, legitima-se a atenuação dos princípios limitadores do jus puniendi,
exatamente para facilitar a imputação da responsabilidade penal.

2 A crítica ao Direito Penal do Risco formulada pela Escola de
Frankfurt

Inúmeras reações doutrinárias surgiram em função do delineamento
do Direito Penal do Risco. A chamada Escola de Frankfurt reúne doutrinadores — entre os quais merecem destaque Winfried Hassemer e Cornelius
Prittwitz — que se colocam contrários à reformulação da dogmática penal
com vistas ao combate dos riscos.
Em primeiro lugar, aduzem que a sociedade atual não está, necessariamente, mais exposta a riscos. Em verdade, a humanidade nunca teria
sido tão segura. O problema é que os riscos passaram a ser percebidos com
maior intensidade, gerando uma exasperação do sentimento de insegurança.
Portanto, sendo o incremento dos riscos uma ideia falaciosa, não se justificaria o apelo à intervenção penal para contê-los.
Argumenta-se, igualmente, que não pode ser exigido do direito penal
o aniquilamento de todos os riscos que pairam sobre os homens, como se
infere do pensamento de Assis Toledo:

Viver é um risco permanente, seja na selva, entre insetos e animais
agressivos, seja na cidade, por entre veículos, máquinas e toda sorte de
inventos da técnica, que nos ameaçam de todos os lados. Não é missão
do direito penal afastar, de modo completo, todos esses riscos – o que
seria de resto impossível – paralisando ou impedindo o desenvolvimento da vida moderna, tal como o homem, bem ou mal, a concebeu
e construiu. (TOLEDO, 1991, p. 17.)

Hassemer (2003, p. 146), particularmente, no seu artigo “Características e crises do moderno Direito Penal”, critica com veemência o Direito
Penal do Risco, por entender que ele se afasta do centro ideal do direito penal
clássico, consistente na tradição democrática da determinação dos tipos e
da subsidiariedade da sanção penal.
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Para o referido doutrinador, o direito penal clássico não se esgota
numa certa época, pois representa um ideal, o do direito penal como instrumento da liberdade civil. Partindo da noção de contrato social e, consequentemente, do Estado como instituição derivada dos direitos dos cidadãos,
justifica que o poder de punir deve se vincular e se conceber pelos direitos
dos indivíduos.
Ressalta, então, que o moderno direito penal, impregnado pelo pavor
dos riscos inerentes à sociedade pós-industrial, rompe com essa tradição.
Em primeiro lugar, porque sua tônica passa a ser a prevenção e a orientação pelas consequências. Ademais, provoca um aumento exacerbado da
criminalização de condutas, transformando o direito penal em prima ratio
na solução dos problemas sociais, pois a proteção de bens jurídicos torna-se
um critério positivo de criminalização.
Assim, enquanto na dogmática clássica a noção de bem jurídico-penal
funcionava como crítica ao legislador, no Direito Penal do Risco, torna-se
fundamento para que certas condutas sejam colocadas sob a cominação de
uma pena. Modifica-se a função do princípio de exclusiva proteção de bens
jurídicos: antes, esse conceito era utilizado para excluir da tutela penal aqueles interesses que não se mostravam dignos para tanto; hoje, a noção de bem
jurídico teria sido subvertida a um ponto em que tudo parece ser relevante
e merecedor de pena, conduzindo à expansão do direito penal (HASSEMER,
2003, p. 148-149).
Assim, o direito penal passou a cuidar do meio ambiente, da economia, da tributação, das drogas, mas, à medida que foi ampliando suas
capacidades, deixou cair seu nível de comprometimento com as garantias
democráticas, exatamente para facilitar a aplicação do direito penal a essas
realidades. O próprio Ulrich Beck (1998, apud MORAES, 2004, p. 158) reconhece que a sociedade de risco apresenta tendência a um totalitarismo
“legítimo” na defesa contra os perigos.
Em razão de todas essas impropriedades, Hassemer sustenta que
os riscos da sociedade contemporânea sejam extirpados do direito penal
e transferidos para um Direito de Intervenção, assim delineado pelo jurista
alemão:
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que levaram à modernização do Direito Penal, particularmente, por
um “Direito de Intervenção”, que esteja localizado entre o Direito Penal e o Direito dos ilícitos administrativos, entre o Direito Civil e o
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Direito Público, que na verdade disponha de garantias e regulações
processuais menos exigentes que o Direito Penal, mas que, para isso,
inclusive, seja equipado com sanções menos intensas aos indivíduos.
Tal Direito “moderno”, seria não só normativamente menos grave,
como seria também faticamente mais adequado para acolher os problemas especiais da sociedade moderna. (HASSEMER, 2003, p. 156.)

Vislumbra-se que, para os seguidores da Escola de Frankfurt, não é
possível para o direito penal tutelar a sociedade em face dos riscos da pós-modernidade, sem comprometer sua base democrática. Em razão disso,
defendem que sejam extirpados do direito penal os bens jurídicos relacionados a essa nova realidade, de modo a evitar a descaracterização da intervenção penal de caráter liberal, mantendo-a como a ultima ratio na proteção
dos cidadãos. Enfim, o propósito dos seguidores da Escola de Frankfurt é
a manutenção das diretrizes inerentes ao direito penal clássico, deixando
para um Direito de Intervenção, mais próximo do direito administrativo, a
regência da “sociedade de risco”.

3 A defesa de um caminho intermediário

É inegável que os seguidores da escola de Frankfurt estão certos
em algumas de suas críticas ao chamado Direito Penal do Risco. A maneira
como ele tem sido delineado compromete o caráter de ultima ratio que uma
intervenção penal que se pretenda democrática deve ostentar.
Todavia, isso não significa que o direito penal deva dar as costas para
os grandes riscos que ameaçam a sociedade contemporânea.
Primeiramente, porque esses riscos, embora “super dimensionados”
pelos meios de comunicação em massa, de fato existem. Como negar que os
métodos de consumo da sociedade industrializada comprometem o equilíbrio do meio ambiente, que a volatilidade dos capitais deixa por um triz a
higidez do mercado financeiro, que o desenvolvimento da tecnologia nuclear
ameaça a segurança das relações internacionais?
Essa advertência, quanto ao ineditismo e à gravidade dos novos riscos, é empreendida por Figueiredo Dias:
Uma tal ideia anuncia o fim de uma sociedade industrial em que os
riscos para a existência, individual e comunitária, ou provinham de
acontecimentos naturais (para tutela dos quais o direito penal é absolutamente incompetente) ou derivavam de acções humanas próximas
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e definidas, para contenção das quais era bastante a tutela dispensada
a clássicos bens jurídicos como a vida, o corpo, a saúde, a propriedade,
o património...; para contenção das quais, numa palavra, era bastante
o catálogo puramente individualista dos bens jurídicos penalmente
tutelados e, assim, o paradigma de um direito penal liberal e antropocêntrico. Aquela ideia anuncia o fim desta sociedade e sua substituição por uma sociedade exasperadamente tecnológica, massificada
e global, onde a acção humana, as mais das vezes anónima, se revela
susceptível de produzir riscos também eles globais ou tendendo para
tal, susceptíveis de serem produzidos em tempo e em lugar largamente
distanciados da acção que os originou ou para eles contribuiu e de
poderem ter como consequência pura e simplesmente, a extinção da
vida. (DIAS, 2001, p. 43-44.)

Assim, um direito penal completamente alheio às graves ameaças
trazidas pela sociedade pós-industrial passaria por séria crise de legitimidade, por contrariar seus próprios fundamentos democráticos. Explique-se.
É cediço que um dos pilares do direito penal de feição garantista é
o princípio da fragmentariedade, segundo o qual esse ramo do direito, pela
violência de suas sanções, não deve tutelar quaisquer bens jurídicos, e sim
os mais importantes, nem sequer proteger estes de quaisquer atentados,
mas apenas em face daqueles mais intoleráveis.
Ora, haveria uma completa inversão desse princípio caso fosse subtraído do direito penal exatamente o tratamento dos riscos que hoje mais
afligem a humanidade, pelo largo espectro da sua potencialidade lesiva, a
exemplo dos que dizem respeito à estabilidade econômica, à segurança nuclear, ao terrorismo e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Destarte, não se pode negar que os novos riscos em questão, por
comprometerem as próprias bases da sociedade hodierna, ostentam a importância necessária para ser objeto da tutela jurídico-penal, donde se conclui
que Hassemer e seus discípulos estão equivocados ao defenderem a total
extirpação dos mencionados bens jurídicos supraindividuais da dogmática
penal. Ademais, a utilização exclusiva do Direito de Intervenção na tutela
desses bens jurídicos somente acentuaria o criticado caráter seletivo do
direito penal.
Não se pode olvidar que, nessa seara, o sujeito ativo dos delitos geralmente encontra-se inserido na classe dos “poderosos”, não sendo à toa
a denominação cunhada por Sutherland de “crimes do colarinho branco”.
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Assim, a construção teórica de Hassemer pode significar que o direito penal
reserva para os menos favorecidos as penas privativas de liberdade (que
continuam a ser cominadas, e. g., nos tipos penais de furto e de roubo), imputando aos abastados sanções menos gravosas.
Para evitar esse resultado inaceitável, é necessário que a vulneração
dos bens jurídicos supraindividuais mais caros à humanidade seja regulada
pelo direito penal mesmo.
Mas isso não significa que essa disciplina jurídica deva ser empregada
como o instrumento primordial da gestão dos riscos pós-modernos, como
querem os defensores do Direito Penal do Risco.
Recorde-se que o direito penal não é a solução para todos os males.
Como bem esclarece Nilo (2000, p. 105), “a melhor política criminal ainda é
uma boa política social”. Logo, em primeiro lugar, deve haver um programa
de governo voltado às mudanças estruturais necessárias para aplacar os
novos riscos. Antes do direito penal, é preciso chamar a atuar nesse cenário
outros ramos do conhecimento, tais como a administração, a economia e a
sociologia.
Entretanto, os governantes não têm se mostrado dispostos a executar
tão árdua tarefa, de modo que preferem tratar do problema simplesmente
através da edição excessiva de normas penais incriminadoras, pois com isso
dão a impressão (mas só a impressão!) de que tudo está resolvido.
Com essa inflação legislativa de função simbólica, o direito penal
acaba se transformando, conforme alerta Figueiredo Dias (2001, p. 52), em
“instrumento diário de governo da sociedade e em promotor ou propulsor de
fins de pura política estadual”. Há diversos tipos penais pretensamente construídos para tutelar bens jurídicos coletivos, mas que, em verdade, objetivam
meramente assegurar a fidelidade dos cidadãos às regras administrativas.
Isso não pode ser aceito, pois viola o princípio da exclusiva proteção de bens
jurídicos, fazendo com que o direito penal perca seu conteúdo ético, para
servir a um mero exercício arbitrário de poder.  
Por conseguinte, o posicionamento que mais se coaduna com o caráter fragmentário e subsidiário do direito penal é aquele que propugna a
utilização desse instrumento na proteção dos bens jurídicos supraindividuais
em voga, porém, somente diante das ameaças e lesões mais significativas a
tais valores. Nesse sentido prega Paulo Silva Fernandes:
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Desde logo, seria impensável excluir o Direito Penal do catálogo de
instrumentos ao serviço da missão de controle desses novos riscos. Isto
desde que se mantenha a atenção, logicamente, nos limites impostos
pelo exagero, isto é, não se deve buscar o direito penal em excesso.
(FERNANDES, 2001, p. 74-75.)

Assim, as condutas que se caracterizem pela mera inobservância de
comandos administrativos, que configurem um ataque de menor gravidade aos bens jurídicos em comento, devem ser sancionadas pelo Direito de
Intervenção, formulado por Hassemer, de modo a evitar um direito penal
“máximo”. Já as ofensas de grande magnitude necessitam receber um tratamento penal, tendo em vista que, nesses casos, somente a pena, com a sua
finalidade de prevenção geral, oferecerá uma proteção mais segura (embora
sempre limitada pelos princípios da subsidiariedade e culpabilidade).
Ora, nem todos os riscos advindos das transformações decorrentes
do processo desenfreado de industrialização devem ser objeto do direito
penal, pois este deve ficar adstrito à proibição das ações intoleravelmente perigosas. Alguns riscos inerentes à pós-modernidade revelam-se socialmente
adequados e devem ser tolerados, pois o aniquilamento de todo e qualquer
risco é incompatível com o modelo de desenvolvimento capitalista adotado
por grande parte dos estados. Trata-se dos chamados “riscos permitidos”,
a exemplo do tráfego viário e até de um certo nível de poluição ambiental.
O direito penal, portanto, só deve se arvorar em coibir os riscos sociais que ultrapassem o nível do razoável e ofendam de maneira insuportável
os valores essenciais inerentes à coletividade.
Ademais, a criminalização de tais riscos intoleráveis não pode justificar uma mudança radical no paradigma penal, é dizer, o tratamento criminal dos bens jurídicos coletivos não precisa redundar num direito penal
do inimigo, que sacrifica os direitos fundamentais do cidadão em nome do
“combate” eficaz ao crime.
De fato, a comprovação da prática de uma ameaça ou lesão significativa a esses bens jurídicos transindividuais, próprios da sociedade pós-industrial, mostra-se mais complexa. Todavia, a dificuldade na obtenção
de provas dessa conduta não pode ser compensada com o afrouxamento
das garantias individuais do imputado, devendo ser contornada através de
investimentos na estrutura estatal de persecução, com o aprimoramento das
técnicas investigativas e da especialização dos profissionais com atuação
nessas áreas.
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A instituição excessiva de crimes de perigo abstrato, de tipos penais
abertos, sem uma definição precisa da hipótese de incidência normativa, e
de normas penais em branco facilita sobremaneira a persecução penal com
vistas à tutela de bens jurídicos coletivos. Entretanto, o prejuízo que o uso
desmedido dessas técnicas traz para as liberdades individuais impõe que o
legislador não ceda ao caminho mais fácil e se empenhe na formulação de
tipos e regras processuais que sejam eficazes e, ao mesmo tempo, respeitem
as garantias do acusado. Ferrajoli adverte para a dificuldade dessa tarefa:
É relativamente fácil delinear um modelo garantista em abstrato e traduzir-lhes os princípios em normas constitucionais dotadas de clareza
e capazes de deslegitimar, com relativa certeza, as normas inferiores
que dela se apartam. Mas difícil é modelar as técnicas legislativas e
judiciárias idôneas a assegurar efetividade aos princípios constitucionais e aos direitos por ele consagrados. (FERRAJOLI, 2002, p. 752.)

Todavia, isso não significa que seja um objetivo impossível de ser
alcançado. Em verdade, constitui um desafio ao legislador e aos estudiosos
do direito penal, que devem envidar esforços para empreender o uso subsidiário do direito penal para controlar riscos subsistentes, oriundos do
processo de industrialização, mantendo-se os fundamentos de imputação
penal do Estado de Direito, a exemplo dos princípios da legalidade estrita
e da taxatividade, que sempre devem nortear a redação dos tipos penais.
Outra não é a conclusão do multicitado professor lusitano, Figueiredo
Dias:
A dogmática penal deve evoluir, fornecendo ao aplicador critérios e
instrumentos que não podem ser decerto os dos séculos passados como
formas adequadas de resolver os problemas do século XXI; mas sem
por isso ceder à tentação de “dogmáticas alternativas” que podem, a
todo momento, volver-se em “alternativas à dogmática” incompatíveis
com a regra do Estado de direito e, como tal, democraticamente ilegítimas. (DIAS, 2001, p. 65.)

4 Conclusão
Diante de tudo quanto exposto, depreende-se que a impropriedade
do Direito Penal do Risco reside na criminalização desenfreada e despida
de critérios a que se propõe, e não no objetivo, em si, de empregar a sanção
penal para salvaguardar os bens jurídicos supraindividuais mais relevantes.
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O ideal, portanto, é que as ações atentatórias aos interesses coletivos
mais importantes continuem sendo sancionadas pelo direito penal, é dizer,
com a cominação, quando necessária, de penas privativas de liberdade, embora sempre mantendo rigidamente os princípios político-criminais clássicos,
as regras de imputação e os princípios processuais.
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Alienação antecipada de bens sob constrição
Rubens Rollo D’Oliveira1

A recente Lei 12.683, de 9 de julho de 2012, surgida para “tornar mais
eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro”, alterou na
Lei 9.613/1998 (Lei que dispõe sobre “lavagem”) o art. 4º-A2, que dispôs
sobre alienação antecipada de bens sob constrição. Sem sombra de dúvida,
este dispositivo legal ficaria melhor localizado no Livro I (DO PROCESSO EM
GERAL), Título VI, Capítulo VI (Das medidas assecuratórias), o que deixaria
claro que o legislador trouxe dispositivos inovadores para todo o sistema
processual penal e não só para a lei de lavagem.
O colendo STF, por exemplo, decidiu que o instituto da suspensão do
processo penal (art. 89 da Lei 9.099/1995) é aplicável a toda a legislação
penal, até a militar, e não apenas à seara dos juizados especiais criminais
dos civis. Afinal de contas, a realidade dos depósitos de bens apreendidos
no Brasil é de caos quase generalizado: falta de espaço, superlotação e de1
2

Juiz federal.

Art. 4º-A.  A alienação antecipada para preservação de valor de bens sob constrição será decretada
pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou por solicitação da parte interessada,
mediante petição autônoma, que será autuada em apartado e cujos autos terão tramitação em separado em relação ao processo principal.
§ 1º O requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens, com a descrição
e a especificação de cada um deles, e informações sobre quem os detém e local onde se encontram.
§ 2º O juiz determinará a avaliação dos bens, nos autos apartados, e intimará o Ministério Público.
§ 3º Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão ou pregão,
preferencialmente eletrônico, por valor não inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da avaliação.
§ 4º Realizado o leilão, a quantia apurada será depositada em conta judicial remunerada, adotando-se a seguinte disciplina:
I – nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do Distrito Federal:
a) os depósitos serão efetuados na Caixa Econômica Federal ou em instituição financeira pública,
mediante documento adequado para essa finalidade;
b) os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica Federal ou por outra instituição financeira
pública para a Conta Única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas; e
c) os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal ou por instituição financeira pública serão
debitados à Conta Única do Tesouro Nacional, em subconta de restituição;
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terioração de bens pela ação do tempo. Até mesmo valores de aplicações
financeiras (ações, títulos de crédito, etc.), pela nova redação do art. 4º3,
estão sujeitos à medida cautelar, uma vez que o dispositivo legal refere-se
a direitos ou valores.
Esse disciplinamento faltava no vetusto CPP. Embora as medidas
cautelares pudessem ser inominadas, isto é, criadas caso a caso, a falta de
um disciplinamento por lei a respeito de como fazer inibia o poder cautelar do juiz, dando ensejo a recursos paralelos à ação penal principal, que
tumultuavam a celeridade processual e abarrotavam de papéis as estantes
das varas penais.
Tal disciplinamento inovador insere-se no novo rumo que se deve
dar ao direito penal. Evoluímos das penas do talião para as penas cruéis
(torturas, prisão perpétua, pena de morte), em que réus primários eram tratados da mesma forma que marginais perigosos, daí para um sistema penal
educativo, no qual a finalidade da pena aflitiva passou a ser acompanhada
da necessidade de reeducação.
Essa reeducação tão sonhada passou quase a ser utopia, pois, nas
sociedades modernas e urbanas, não foi capaz de deter o avanço da criminalidade e das organizações criminosas. Penso que aos poucos e principalmente
agora, com a legislação sob análise, passou-se a entender com maior rigor
que a criminalidade não pode gerar riquezas para quem pratica crimes.
3

“Art. 4º O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do
investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento,
produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.
§ 1º Proceder-se-á à alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para
sua manutenção.
§ 2º O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários
e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas
decorrentes da infração penal.
§ 3º Nenhum pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou de
interposta pessoa a que se refere o caput deste artigo, podendo o juiz determinar a prática de atos
necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo do disposto no § 1o.
§ 4º Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento
de prestação pecuniária, multa e custas.” (NR)
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A mentalidade de impunidade desperta no potencial criminoso a
opção do risco de tentar o crime, por acreditar que, na pior das hipóteses,
passará pouco tempo na cadeia e, depois, poderá desfrutar do produto/
proveito do crime no nirvana terrestre.
É nesse caráter da pena que o Estado deve investir: o caráter ressarcitório. Retirem-se dos criminosos os bens, direitos e valores de origem
espúria; faça-se o crime não compensar e veremos que nem os adolescentes
do tráfico de drogas acreditarão que o crime compensa.
As organizações criminosas levarão duro golpe quando virem seu
patrimônio imenso ser apreendido pela Justiça. Muitos corruptos também
deixarão de arriscar a prática de crimes, quando o sistema financeiro estiver
do lado da lei. Mais difícil para o criminoso do que enriquecer com o crime é
empobrecer com o crime. A legislação penal há de ser sempre aperfeiçoada
para retirar do criminoso a riqueza amealhada. A criminalidade baixará e os
presídios ficarão menos congestionados pela redução do número dos crimes
decorrentes de ambição patrimonial, comuns nas sociedades capitalistas nas
quais se idolatra o dinheiro.
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Garantismo no sistema penal e processual penal brasileiro
Tales Krauss Queiroz1

Sobretudo nos últimos anos, tem havido um freqüente e intenso debate filosófico e epistemológico no direito penal e processual-penal brasileiro.
Referido debate envolve, de um lado, os defensores de uma teoria que se
convencionou chamar garantismo, e, de outro, os adeptos de um modelo
jurídico-penal que, em seu extremo, ganhou a denominação, talvez imprópria
e pejorativa, de lei e ordem.
Para os garantistas, o direito penal e processual-penal deve se ocupar
precipuamente dos direitos individuais e fundamentais do cidadão. Frente ao
poder punitivo estatal, a finalidade última do sistema penal é a de resguardo
e garantia da liberdade do indivíduo. Para tanto, impõe-se a observância
estrita e rigorosa de um processo justo, que obedeça ao postulado do devido
processo legal.
Para os defensores de um sistema do tipo lei e ordem, o enfoque deve
ser outro. O direito penal e processual-penal não pode deixar sem solução
o problema da eficiência da persecução estatal, da repressão ao crime. O
cidadão tem o direito de se ver seguro, e, por conseguinte, pode exigir do
Estado que o proteja adequadamente.
No Brasil, os garantistas citam com habitualidade a obra Direito e
Razão: teoria do garantismo penal, do jurista italiano Luigi Ferrajoli. Nessa
obra, Ferrajoli aponta dez axiomas do direito penal que resumem a teoria
garantista:
A1 Nulla poena sine crimine
A2 Nullum crimen sine lege
A3 Nulla lex (poenalis) sine necessitate
A4 Nulla necessitas sine injuria
A5 Nulla injuria s ine actione
A6 Nulla actio sine culpa
A7 Nulla culpa sine judicio
1

Juiz federal substituto.
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A8 Nullum judicium sine accusatione
A9 Nulla accusatio sine probatione
A10 Nulla probatio sine defensione2

Sobre esses princípios, o jurista italiano observa:

“Denomino estes princípios, ademais das garantias penais e processuais por eles expressas, respectivamente: 1) princípio da retributividade
ou da consequencialidade da pena em relação ao delito; 2) princípio
da legalidade, no sentido lato ou no sentido estrito; 3) princípio da
necessidade ou da economia do direito penal; 4) princípio da lesividade
ou da ofensividade do evento; 5) princípio da materialidade ou da exterioridade da ação; 6) princípio da culpabilidade ou da responsabilidade
pessoal; 7) princípio da jurisdicionariedade, também no sentido lato
ou no sentido estrito; 8) princípio acusatório ou da separação entre
juiz e acusação; 9) princípio do ônus da prova ou da verificação; 10)
princípio do contraditório ou da defesa, ou da falseabilidade.
Estes dez princípios, ordenados e aqui conectados sistematicamente,
definem – com certa força de expressão lingüística – o modelo garantista de direito ou de responsabilidade penal, isto é, as regras do jogo
fundamental do direito penal”3.

A maneira como ocorreu a importação brasileira do modelo garantista
tem sido criticada. Diferentemente dos demais modelos garantistas do direito
comparado, em nosso país a interpretação garantista estaria descalibrada,
exagerada. No Brasil, o valor liberdade estaria sendo avaliado e compreendido em detrimento do valor segurança/eficiência, a ponto de estiolar a busca
pela efetividade e de tornar inócuo o empenho estatal na repressão ao crime.
Exemplos dessa distorção seriam o reconhecimento de um direito
absoluto a não-autoincriminação (nemo tenetur se detegere), a admissão de
um uso abusivo do habeas corpus, a declaração de nulidades processuais
sem demonstração de prejuízo à defesa, entre outros. Daí se falar que o
garantismo, no Brasil, com esses contornos, estaria, no fundo, desvirtuado,
abrigando uma teoria de matiz quase abolicionista.
2
3

  FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2010, p. 91.
Idem, p. 91.
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Na jurisprudência, cito dois julgados relativamente recentes, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que se projetam
nessa pugna entre garantismo/eficiência.
O Supremo Tribunal Federal, em 2009, no Habeas Corpus 84.078/
MG, decidiu ser inconstitucional a execução antecipada ou provisória da pena
para fins de prisão. Para nossa Suprema Corte, o princípio constitucional da
não culpabilidade impediria a execução antecipada da pena. Segue a ementa
do julgado:

EMENTA: HABEAS CORPUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CHAMADA
“EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA”. ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 1º, III, DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O art. 637 do CPP estabelece que “[o]
recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à primeira instância para a execução da sentença”. A Lei de Execução Penal
condicionou a execução da pena privativa de liberdade ao trânsito em
julgado da sentença condenatória. A Constituição do Brasil de 1988
definiu, em seu art. 5º, inciso LVII, que “ninguém será considerado
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.
2. Daí que os preceitos veiculados pela Lei n. 7.210/84, além de adequados à ordem constitucional vigente, sobrepõem-se, temporal e
materialmente, ao disposto no art. 637 do CPP. 3. A prisão antes do
trânsito em julgado da condenação somente pode ser decretada a título
cautelar. 4. A ampla defesa, não se a pode visualizar de modo restrito.
Engloba todas as fases processuais, inclusive as recursais de natureza
extraordinária. Por isso a execução da sentença após o julgamento do
recurso de apelação significa, também, restrição do direito de defesa,
caracterizando desequilíbrio entre a pretensão estatal de aplicar a
pena e o direito, do acusado, de elidir essa pretensão. 5. Prisão temporária, restrição dos efeitos da interposição de recursos em matéria
penal e punição exemplar, sem qualquer contemplação, nos “crimes
hediondos” exprimem muito bem o sentimento que EVANDRO LINS
sintetizou na seguinte assertiva: “Na realidade, quem está desejando
punir demais, no fundo, no fundo, está querendo fazer o mal, se equipara um pouco ao próprio delinqüente”. 6. A antecipação da execução
penal, ademais de incompatível com o texto da Constituição, apenas
poderia ser justificada em nome da conveniência dos magistrados
--- não do processo penal. A prestigiar-se o princípio constitucional,
dizem, os tribunais [leia-se STJ e STF] serão inundados por recursos
especiais e extraordinários e subseqüentes agravos e embargos, além
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do que “ninguém mais será preso”. Eis o que poderia ser apontado
como incitação à “jurisprudência defensiva”, que, no extremo, reduz
a amplitude ou mesmo amputa garantias constitucionais. A comodidade, a melhor operacionalidade de funcionamento do STF não pode
ser lograda a esse preço. 7. No RE 482.006, relator o Ministro Lewandowski, quando foi debatida a constitucionalidade de preceito de lei
estadual mineira que impõe a redução de vencimentos de servidores
públicos afastados de suas funções por responderem a processo penal em razão da suposta prática de crime funcional [art. 2º da Lei n.
2.364/61, que deu nova redação à Lei n. 869/52], o STF afirmou, por
unanimidade, que o preceito implica flagrante violação do disposto no
inciso LVII do art. 5º da Constituição do Brasil. Isso porque — disse
o relator — “a se admitir a redução da remuneração dos servidores
em tais hipóteses, estar-se-ia validando verdadeira antecipação de
pena, sem que esta tenha sido precedida do devido processo legal,
e antes mesmo de qualquer condenação, nada importando que haja
previsão de devolução das diferenças, em caso de absolvição”. Daí
porque a Corte decidiu, por unanimidade, sonoramente, no sentido
do não recebimento do preceito da lei estadual pela Constituição de
1.988, afirmando de modo unânime a impossibilidade de antecipação
de qualquer efeito afeto à propriedade anteriormente ao seu trânsito
em julgado. A Corte que vigorosamente prestigia o disposto no preceito
constitucional em nome da garantia da propriedade não a deve negar
quando se trate da garantia da liberdade, mesmo porque a propriedade tem mais a ver com as elites; a ameaça às liberdades alcança de
modo efetivo as classes subalternas. 8. Nas democracias mesmo os
criminosos são sujeitos de direitos. Não perdem essa qualidade, para
se transformarem em objetos processuais. São pessoas, inseridas entre
aquelas beneficiadas pela afirmação constitucional da sua dignidade
(art. 1º, III, da Constituição do Brasil). É inadmissível a sua exclusão
social, sem que sejam consideradas, em quaisquer circunstâncias, as
singularidades de cada infração penal, o que somente se pode apurar
plenamente quando transitada em julgado a condenação de cada qual
Ordem concedida. (HC 84078, relator(a): min. EROS GRAU, Tribunal
Pleno, julgado em 05/02/2009, DJe 035 DIVULG 25/02/2010 PUBLIC
26/02/2010 EMENT VOL-02391-05 PP-01048)

A crítica à decisão do Supremo Tribunal Federal está no fato de que
seria mais razoável admitir a prisão antes do trânsito em julgado, quando
do julgamento em segunda instância pelos tribunais, seguindo a premissa
de que os recursos extraordinários (especial e extraordinário) não possuem
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efeito suspensivo e de que o princípio da não culpabilidade ou da presunção
de inocência não seria absoluto.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em 2012, no REsp
1111566/DF, proferiu a seguinte decisão a respeito do dilema autoincriminação/repressão, ao julgar a validade do exame que, popularmente, ficou
conhecido como bafômetro:
PROCESSUAL PENAL. PROVAS. AVERIGUAÇÃO DO ÍNDICE DE ALCOOLEMIA EM CONDUTORES DE VEÍCULOS. VEDAÇÃO À AUTOINCRIMINAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ELEMENTO OBJETIVO DO TIPO PENAL.
EXAME PERICIAL. PROVA QUE SÓ PODE SER REALIZADA POR MEIOS
TÉCNICOS ADEQUADOS. DECRETO REGULAMENTADOR QUE PREVÊ
EXPRESSAMENTE A METODOLOGIA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE DE
CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL NO SANGUE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. O entendimento adotado pelo Excelso Pretório, e encampado
pela doutrina, reconhece que o indivíduo não pode ser compelido a
colaborar com os referidos testes do ‘bafômetro’ ou do exame de sangue, em respeito ao princípio segundo o qual ninguém é obrigado a se
autoincriminar (nemo tenetur se detegere). Em todas essas situações
prevaleceu, para o STF, o direito fundamental sobre a necessidade da
persecução estatal. 2. Em nome de adequar-se a lei a outros fins ou
propósitos não se pode cometer o equívoco de ferir os direitos fundamentais do cidadão, transformando-o em réu, em processo crime,
impondo-lhe, desde logo, um constrangimento ilegal, em decorrência
de uma inaceitável exigência não prevista em lei. 3. O tipo penal do art.
306 do Código de Trânsito Brasileiro é formado, entre outros, por um
elemento objetivo, de natureza exata, que não permite a aplicação de
critérios subjetivos de interpretação, qual seja, o índice de 6 decigramas de álcool por litro de sangue. 4. O grau de embriaguez é elementar
objetiva do tipo, não configurando a conduta típica o exercício da atividade em qualquer outra concentração inferior àquela determinada
pela lei, emanada do Congresso Nacional. 5. O decreto regulamentador,
podendo elencar quaisquer meios de prova que considerasse hábeis à
tipicidade da conduta, tratou especificamente de 2 (dois) exames por
métodos técnicos e científicos que poderiam ser realizados em aparelhos homologados pelo CONTRAN, quais sejam, o exame de sangue
e o etilômetro. 6. Não se pode perder de vista que numa democracia
é vedado ao judiciário modificar o conteúdo e o sentido emprestados
pelo legislador, ao elaborar a norma jurídica. Aliás, não é demais lembrar que não se inclui entre as tarefas do juiz, a de legislar. 7. Falece ao
aplicador da norma jurídica o poder de fragilizar os alicerces jurídicos
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da sociedade, em absoluta desconformidade com o garantismo penal,
que exerce missão essencial no estado democrático. Não é papel do
intérprete-magistrado substituir a função do legislador, buscando,
por meio da jurisdição, dar validade à norma que se mostra de pouca
aplicação em razão da construção legislativa deficiente. 8. Os tribunais devem exercer o controle da legalidade e da constitucionalidade
das leis, deixando ao legislativo a tarefa de legislar e de adequar as
normas jurídicas às exigências da sociedade. Interpretações elásticas
do preceito legal incriminador, efetivadas pelos juízes, ampliando-lhes o alcance, induvidosamente, violam o princípio da reserva legal,
inscrito no art. 5º, inciso II, da Constituição de 1988: “ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei”. 9. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1111566/
DF, rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, rel. p/ Acórdão ministro
ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/
RJ), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/03/2012, DJe 04/09/2012.)

Penso que o mais adequado é encontrar uma solução de compromisso, intermediária e equilibrada, que alinhe e concilie os princípios garantistas
com a eficiência do sistema penal e procesual-penal. O maniqueísmo e o
dualismo estático garantismo/eficiência em nada contribuem para o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito. Nessa linha intermediária e
equilibrada, cito, para concluir, Eugenio Pacelli:
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Assim, em curtíssimo recorte da síntese do pensamento garantista,
em cujo bojo se encontra também ampla fundamentação jusfilosófica
acerca das funções e limitações do Direito Penal e também do Processo
Penal, fora dos limites de nosso trabalho, enfatiza-se aqui a dualidade
saber/poder, conhecimento/autoridade, para assinalar que, no fundo,
talvez sejamos todos essencialmente garantistas, se e desde que se
nos repugne a ideia de condenação (afirmação de certeza judiciária)
baseada em convencimento cuja dúvida ainda remanesça no espírito
do próprio julgador: In dubio pro reo, ou, em bom vernáculo, na dúvida
prevalece a incerteza. E, com ela, em um Estado Democrático de Direito,
a intepretação pautada pelos postulados da vedação de excesso (do
poder) e da máxima efetividade dos direitos fundamentais, impondo,
em tais situações, a não condenação.
O que não significa, de outro lado, que a intervenção penal não esteja contemplada no ambiente garantista. Para além das ponderações
de ordem criminológica, mais ajustadas a determinados modelos de
sistemas penitenciários e de sistemas punitivos, a Constituição da
República, essencialmente garantista, determina a tutela penal dos
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direitos fundamentais, quando, em diversos momentos e dispositivos,
refere-se ao desvalor atribuído a determinadas condutas lesivas (racismo, drogas, terrorismo, tortura etc) e ao procedimento penal para
aplicação do Direito (ações penais públicas, ações privadas subsidiárias
das públicas etc.) Não haverá incompatibilidade entre o garantismo e
a intervenção penal, no âmbito exclusivo da dogmática penal, quando
se puder justificar a condenação criminal pela estrita observância do
devido processo penal constitucional, e, de modo mais sensível, ao
dever de fundamentação das decisões judiciais4.
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Impressões críticas sobre o Tribunal do Júri
Tânia Zucchi de Moraes1

Início do período letivo de 1997. Era o segundo ano do curso de
direito e o professor de direito penal iniciava a disciplina com o tema dos
crimes contra a vida. Não se ouvia qualquer ruído na sala, tal eram a atenção
e o interesse que o assunto suscitava nos jovens graduandos. Explicava o
mestre que aqueles delitos, ao contrário dos demais, por afetarem o bem
jurídico de maior relevância que o indivíduo e o corpo social podem ter — a
vida —, não eram julgados, como regra, por um juiz comum, aquele de toga
preta com um martelo na mão, mas por juízes vindos do meio do povo: os
jurados. Os textos indicados para leitura explicavam, em longas páginas, a
origem do tribunal popular, sua evolução na história e presença nas culturas,
bem como elogiavam a previsão secular de que alguém que tenha causado a
morte de um semelhante seja julgado por “seus pares” na comunidade. Dizia
ainda o saudoso professor: “se alguém tira a vida de um dos membros do
corpo social, são os outros membros desse corpo que vão decidir se o acusado
é culpado ou inocente, se deve ser condenado ou absolvido”. Parecia algo
realmente louvável, que deixava em todos a convicção de que não poderia
haver uma previsão mais acertada e democrática.
Nos anos seguintes, na disciplina de processo penal, professores experimentados na prática profissional no tribunal do júri, seja por atuarem
na defesa de réus acusados da prática de crimes dolosos contra a vida, seja
por serem juízes presidentes desses tribunais, chocavam-nos ao nos apresentarem questões paradoxais: casos escabrosos tinham seus acusados absolvidos pelos juízes populares e outros, aparentemente muito mais comuns
e de autoria duvidosa, tinham os réus condenados. Como explicar isso? “Os
jurados não são técnicos”, afirmavam, “julgam de acordo com sua impressão
íntima. A Constituição Federal autoriza que assim seja”.
Finalmente, no meu último ano de faculdade, um caso rumoroso
ocorrido na região de Campinas/SP, envolvendo um membro do Ministério
Público estadual, trouxe novamente à discussão a instituição do tribunal do
1

Juíza federal substituta.
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júri. Acusado de matar a própria esposa, grávida de nove meses e prestes a
dar à luz, o promotor de justiça lutava, por meio de seu renomadíssimo advogado, para afastar o foro por prerrogativa de função e ter reconhecido seu
direito de ser julgado por júri popular. A pergunta era inevitável: por quê?
A partir dessas considerações, o que proponho a seguir não é um
estudo dogmático sobre a instituição do tribunal do júri, presente em todos
os manuais de processo penal e elaborado por estudiosos do assunto, mas
apenas reflexões, preocupações, em suma, impressões críticas acerca dessa
competência para julgamento, que é reconhecida pela Carta de 1988 como
um direito fundamental.
Como se sabe, no Brasil, a legitimidade do juiz não é democrática, na
medida em que sua investidura não decorre da escolha popular por meio
do voto em eleições. A legitimidade do juiz é argumentativa: após a análise
e ponderação das alegações e provas produzidas no processo — no qual é
assegurado o tratamento paritário às partes na produção probatória —, o
magistrado forma a sua convicção e a expõe na sentença, justificando a razão
de julgar procedente ou improcedente o pedido trazido à sua apreciação,
com base nas provas apresentadas pelas partes.
Com muito mais razão, a argumentação no processo penal há de ser
cuidadosamente elaborada e exposta, após análise minuciosa da prova produzida pela acusação e pela defesa, por traduzir a decisão judicial negação à
pretensão punitiva do Estado ou supressão da liberdade do indivíduo.
Assim, tem-se que, no processo civil, para julgar um pedido de reparação por dano moral, por exemplo, haverá o juiz de, antes de concluir pela
procedência ou improcedência do pedido, conhecer e analisar a prova que
leve à convicção da existência ou inexistência do afirmado dano moral. Da
mesma maneira, o magistrado que tem diante de si um processo criminal
em que se imputa a alguém a prática do crime de injúria (art. 140 do CP),
verbi gratia, cuja pena máxima é de seis meses de detenção, para condenar
ou absolver o acusado, terá, necessariamente, de analisar o conjunto probatório para, somente então, proferir um juízo de condenação ou absolvição.
É nesse ponto, a meu ver, que reside a imensa incoerência do tribunal
do júri: aquele que julga não conhece o processo. Ao contrário do que ocorre
no julgamento de delitos leves com penas máximas ínfimas, em que o juiz
deve conhecer a prova para julgar o mérito, o acusado de cometer o crime
dos crimes, no dizer de Nelson Hungria, terá como julgador um conjunto de
pessoas que não sabe, por análise própria, quais são as provas existentes
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que conduzem à conclusão que deve levar à condenação ou à absolvição do
acusado.
Assim, parece-me um contrassenso imensurável que em crimes cujas
penas podem chegar a 30 anos de reclusão ou mais, o indivíduo fique submetido a julgamento por quem não conhece as provas produzidas, ficando
à mercê da “impressão íntima” do jurado, agravado pelo fato de não haver
necessidade de qualquer motivação da decisão tomada.
Não é por outra razão que se dá tamanha importância, no “tribunal
popular”, ao desempenho daqueles que vão apresentar as versões contrapostas: o membro do Ministério Público e o advogado. A partir do lugar de
atuação de cada um destes atores, constrói-se a tese que busca afirmar ter
ou não o réu cometido o delito, apresentando-se aos juízes leigos. Evidentemente, em ambientes tais valem muito a boa retórica, o peso das palavras
utilizadas, a boa desenvoltura pessoal de quem apresenta sua versão e os
apelos emocionais, restando em plano secundário a análise racional do conjunto probatório.
Ademais, em casos de repercussão local, regional ou nacional, não se
sabe até que ponto o réu tem efetiva chance de defesa. Por mais que se lhe
assegurem as oportunidades formais do contraditório, é muitíssimo provável que os juízes leigos cheguem para o julgamento com a opinião formada
pelo que ouviram da mídia, carregada, muitas vezes, de calor e clamor, assim
como pela comoção e opinião propagada na comunidade. Teria o acusado
seus argumentos considerados? Haveria nos juízes populares isenção de
ânimo para julgar?
Por outro lado, também a sociedade fica sujeita a decisões que, proferidas por quem não conhece o processo e desprovidas da necessidade de
fundamentação, podem sepultar seu legítimo anseio por justiça, restando
a perplexidade. O que dizer, por exemplo, do julgamento dos acusados do
caso Dorothy Stang?
Ante esse quadro, ficam as indagações: é uma boa solução o julgamento pelo tribunal do júri? Ele tende ao justo? Continua válido o tradicional
argumento de que em crimes tão graves se dê aos membros da comunidade
o poder de julgar? Ademais, aquele que é julgado pelos jurados pode estar
seguro de que seu julgamento será feito com equilíbrio e justiça?
Encerro estas reflexões com uma última pequena história. Em determinada cidade paulista, houve uma grande mobilização popular. Um rapaz
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da classe média local foi vítima de homicídio praticado supostamente por
alguém de prestígio na cidade. Antes de se definir se o julgamento seria feito
pelo tribunal do júri ou pelo juiz singular, dadas as circunstâncias do fato,
distribuíram-se mais de mil camisetas com palavras de ordem pela instalação
do júri, além de haverem sido espalhados por toda a cidade folhetos com a
foto do rapaz e apelos pelo julgamento popular. Hoje, ao contrário dos anos
de faculdade, já não me pergunto por quê.

444

A incidência imediata da Lei 12.683/2012 e as formas
permanentes do delito de lavagem de dinheiro
Társis Augusto de Santana Lima1

Consideremos a seguinte situação hipotética:
Os indivíduos X e Y, antes da entrada em vigor da Lei 12.683, de 9 de
julho de 2012, deixaram de declarar ao Fisco valores recebidos pela pessoa
jurídica da qual eram sócios e administradores.
Com o produto da sonegação, e também em data anterior à referida
lei, o sujeito X realizou aplicações financeiras em nome da sua filha, e as
mantém até os dias atuais.
Já o sujeito Y constituiu uma sociedade empresária concessionária
de veículos e integralizou o capital social com o produto da sonegação, registrando formalmente a pessoa jurídica na junta comercial em 8 de julho
de 2012, tendo como únicos sócios o seu filho e a sua nora.
Pergunta-se: algum dos sócios cometeu o crime de lavagem de dinheiro? 2
Para uma resposta apropriada, é preciso, antes, revisar dois conceitos
fundamentais: crime de perigo abstrato e crime permanente.
Desde a sua redação original, a Lei 9.613/1998 prevê, entre as condutas equiparadas à ocultação e dissimulação de valores, bens e direitos
provenientes de crime, duas formas que, doutrinariamente, podem ser classificadas como modalidades permanentes de cometimento do delito, sendo
descritas através das formas verbais guardar e ter em depósito.
A Lei 12.683, de 9 de julho de 2012, aboliu o rol dos crimes antecedentes exigidos inicialmente pela Lei 9.613/1998 para a configuração do
1
2

Juiz federal substituto.

E aqui se parte da premissa segundo a qual a sonegação fiscal não figurava no rol de crimes antecedentes da Lei 9.613/1998, em sua redação originária – como se posiciona a jurisprudência
majoritária (entre outros, conferir o HC 54.850/MG, rel. ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Disponível em: �https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=879502&s
Reg=200600348878&sData=20090518&formato=PDF �. Acesso em: 07 dez. 2012; e CC 005822159.2010.4.01.0000 / MG, rel. des. fed. Assusete Magalhães.Disponível em: <http://arquivo.trf1.jus.
br/default.php?p1=00582215920104010000>. Acesso em: 07 dez. 2012.
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delito, e passou a considerar ilícita a ocultação ou dissimulação de valores,
bens e direitos provenientes de toda e qualquer infração penal.
Em seu art. 5°, estabeleceu a vigência imediata das alterações introduzidas, abrindo espaço à discussão acerca da criminalização das condutas de guardar ou ter em depósito, de forma dissimulada ou oculta, valores
provenientes de infrações penais antecedentes que não figuravam no rol
originário da Lei 9.613/1998, e que se iniciaram em data anterior à vigência
da Lei 12.683/20123.
Há um consenso quanto ao enquadramento do delito de lavagem
de dinheiro como crime de perigo abstrato, baseado na técnica preventiva
de criminalização das condutas, que dispensa o dano, ou mesmo o perigo
concreto aos bens jurídicos tutelados pela norma penal.
As vozes mais abalizadas da doutrina apontam a administração da
justiça e a ordem econômico-financeira como os bens jurídicos tutelados pela
norma penal que criminaliza a lavagem de valores, bens e direitos.
A categoria de crime de perigo abstrato assenta-se numa opção de
política criminal que incorpora a noção de ofensa ao dever de “cuidado de
perigo”, como uma das dimensões da ofensividade ao bem jurídico penalmente
relevante4.
O dever de cuidado, como lembra Costa (1992)5, é categoria constitutiva do direito penal, e a ofensa a esse dever já é, sim, ofensa a um bem jurídico6.
3

4

5

6

E, aqui, vale recordar a regra de autonomia do crime de lavagem em relação ao crime antecedente,
do que resulta plenamente possível punir ocultação ou dissimulação ocorrida após a vigência da Lei
12.683/2012, mesmo que o seu produto derive de infração penal consumada em data anterior à vigência da aludida lei, ainda que tal infração tenha sido instantânea e não figurasse no rol dos crimes
antecedentes que era previsto na Lei 9.613/1998. A criação do risco não permitido seria verificada
pelo simples fato de a ocultação/dissimulação haver ocorrido após a vigência da Lei 12.683/2012.

Como defende José Francisco de Faria Costa (1992), o conceito de ofensividade pode estruturar-se
em três níveis: dano/violação; “concreto por-em-perigo” e “cuidado de perigo”. Os crimes de perigo
abstrato estariam fundados neste terceiro nível de proteção ao bem jurídico penal, que tutela o
comportamento em desacordo com um dever de cuidado, que antecipa a censura penal de modo a
evitar o próprio perigo.
Nas conclusões d’O perigo em direito penal, textualmente, o autor ratifica tal conclusão, afirmando
que: “As regras de cuidado são cristalizações particularmente sensíveis da mediação interpretativa que a relação de cuidado primeva faz desencadear ao nível da relevante discursividade jurídico-penal negligente e mesmo dolosa”.

E quanto a isso, é válida a advertência de Claus Roxin (2009), quando destaca que “a categoria central do injusto penal não é, pois, a causação do resultado ou a finalidade da ação humana, como se
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Em relação aos crimes de perigo abstrato, portanto, antecipa-se apenas o momento punitivo, punindo-se a quebra do dever de cuidado geradora
de um risco não permitido ao bem jurídico penal protegido7.
Além disso, também não se pode ignorar que a busca pela previsibilidade do mundo é um dos valores mais proeminentes do nosso tempo8.
Esse conjunto de referências demonstra que a criminalização do perigo abstrato não anula o substrato ético do direito penal, nem a relevância
social da ação e do juízo de ofensividade e culpabilidade como elementos
imprescindíveis à preservação de uma justiça que se assente no primado
do homem-pessoa.
Pelo contrário, tudo está a indicar que o mandamento de responsabilidade que o direito como um todo, sobretudo o direito penal, visa a concretizar tem na tipificação do perigo abstrato um molde normativo adequado
inclusive como elemento efetivamente justificador da prevenção geral9.

7

8

9

vinha acreditando por muito tempo, senão a realização de um risco não permitido. A causalidade
é só uma condição necessária, mas não suficiente, do injusto penal”. O autor afirma o primado do
risco não permitido para destacar que a relevância penal das condutas baseia-se num nexo normativo de imputação objetiva, sem o qual não se teria, por exemplo, um apropriado fundamento para
punir atos omissivos e culposos, em que o juízo de reprovação incide sobre a criação de um risco
não permitido, e não sobre o resultado da conduta.
Ou seja, não se dispensa que a conduta criadora do perigo, ainda que abstrato, refira-se a uma
situação potencialmente lesiva que se quer evitar punindo a criação do risco não permitido pela
norma. Mas esse liame causal, como lembra Roxin, é condição necessária, mas não suficiente do
injusto penal.

E a preocupação com esse perigo, nas palavras de Figueiredo Dias José Francisco de Faria Costa
(1992), decorreria da própria condição humana atual, em que a interconectividade, o conhecimento do impacto global de ações individuais, a tecnologia e o anonimato empreenderam a mudança do
paradigma causal-naturalístico para um modelo causal-probabilístico nas ciências (das biológicas
às sociais), na economia, na medicina — e disso derivando um novo modelo de ação sobre a vida e
as relações, com uma clara antecipação de providências tendentes a neutralizar e minorar riscos.
Quanto à espécie de tutela eleita, muito já se escreveu sobre uma suposta inconstitucionalidade
dos crimes de perigo abstrato, baseada na ausência de lesividade ou ofensividade, necessárias à
imputação de culpa. Entre as vozes que, no Brasil, se ergueram contra essa forma típica, tem-se
em Luiz Flávio Gomes (2011) um dos mais populares doutrinadores, embora não se colha da sua
crítica uma análise mais detida sobre um elemento essencial na análise dessa dimensão protetiva
do direito penal: o homem presente e a sociedade presente, o valor social de antecipação ao risco
e seu controle, como uma das faces de um mundo globalizado, interligado em redes comunicacionais, culturais, tecnológicas, econômicas, sociais e políticas, que de um lado amplificam a força
das ações individuais, e de outro criam novos valores acerca do significado da ideia de proteção de
bens jurídicos.
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Todavia, para se manter incólume o arcabouço de justificação do
direito penal nos regimes democráticos, a observância dos princípios da
anterioridade da lei penal e da igualdade ganham especial relevo quando
se trata da criação normativa de situações de perigo abstrato penalmente
relevantes.
É preciso que a lei penal trate igualmente os seus destinatários perante as formas de perigo normativamente construídas. E para isso, faz-se
necessário avaliar com objetividade em que consiste o risco não permitido
pela norma incriminadora, e se há uma correspondência entre as hipóteses
normativas e o intuito de prevenção geral que anima essa espécie de técnica legislativa à proteção de determinado bem jurídico contra situações de
perigo abstrato.
Ao abolir o rol dos crimes antecedentes da lavagem de dinheiro, a Lei
12.683/2012 ampliou o alcance do risco não permitido pela norma penal.
A referida lei inseriu no âmbito da proibição as formas permanentes
de ocultação de bens, valores e direitos provenientes de toda e qualquer
infração penal antecedente, o que, em tese, permitiria falar-se em vigência imediata da nova lei penal para as situações que se iniciaram antes da
sua vigência e se prolongaram no tempo, mesmo quando, no momento inicial da ocultação, o crime antecedente não figurava no rol do art. 1° da Lei
9.613/1998.
Ocorre que, como a hipótese fictícia acima sugere, a criminalização apenas das condutas permanentes iniciadas antes do advento da Lei
12.683/2012 poderia tratar de modo desigual situações que estão no mesmo
nível em relação ao bem jurídico tutelado.
A tutela do risco no tipo penal de lavagem de dinheiro dá-se através
de um tipo penal plurissubsistente que descreve as condutas puníveis, tanto
através de expressões indicativas de uma ação instantânea, quanto de comportamentos que sugerem um prolongamento no tempo.
A maioria das condutas descritas no caput, incisos e parágrafos do art.
1° da Lei 9.613/1998, representa ações com momentos de início e término
definidos — à exceção de três (guardar, ter em depósito, e participar de grupo
ou associação), que, em verdade, comportam uma indefinição quanto ao seu
momento conclusivo. Mas em todas as hipóteses o bem jurídico tutelado é o
mesmo: a adoção de uma conduta que não ponha em risco os bens jurídicos
defendidos pelo tipo penal de lavagem de dinheiro.
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O traço comum a essas mais variadas formas, portanto, é a criação
de um risco não permitido, gerado pelos simples atos de dissimulação ou
ocultação.
Pode-se defender que, nas formas permanentes da dissimulação
ou ocultação de dinheiro produto de crime anterior, o estado de risco não
permitido se prolongaria, e, portanto, intensificaria a lesão ao bem jurídico
tutelado.
E esse é justamente o critério diferenciador entre o crime permanente
e o crime instantâneo de efeitos permanentes10.
Utilizando esse critério de diferenciação no nosso caso hipotético,
temos que o ato de dissimular e ocultar guardando ou mantendo em depósito
seria permanente, e o de dissimular e ocultar convertendo ativos ilícitos em
bens com aparência de licitude seria instantâneo com efeitos permanentes.
Daí resultando que o momento consumativo se prolongaria no primeiro
caso, diferentemente do segundo.
A aplicação pura e simples desse critério, baseado apenas na espécie de ação meio para a prática da conduta (ação permanente, num caso, e
instantânea de efeitos permanentes, no outro), todavia, apresenta respostas
díspares para um mesmo estado de perigo.
É que, anteriormente à vigência da Lei 12.683/2012, as formas instantâneas e permanentes de dissimulação ou ocultação levadas a efeito com
o produto de crimes que não constavam do rol da Lei 9.613/1998 equiparavam-se na sua indiferença penal.
Admitir-se que o estado de perigo inexistente no início da conduta
praticada na forma permanente surgiria em seguida implicaria um tratamento desigual em relação ao mesmo dever de cuidado objeto da proteção
penal dirigido às formas instantâneas de dissimulação e ocultação11.
10

11

O penalista italiano Giuseppe Bettiol (2000) conceituou o crime permanente como aquele “cuja
consumação, pela natureza do bem jurídico ofendido, pode protrair-se no tempo desde que esteja
em poder do agente eliminar o estado antijurídico realizado”. É na mesma linha o critério utilizado pelo penalista português Jorge Figueiredo Dias (2007), quando afirma que “se um estado
antijurídico típico tiver uma certa duração e se protrair no tempo enquanto tal for a vontade do
agente, que tem a faculdade de pôr termo a esse estado de coisas, o crime será duradouro”.

E é preciso ter em conta que a orientação da Súmula 711, do Supremo Tribunal Federal (“A Lei
penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.”) não socorre o argumento em contrário,
pois, antes da Lei 12.683/2012, as condutas hipotéticas aqui analisadas não constituíam o crime
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Pensamos que a opção legislativa pela forma permanente do delito de
lavagem através da conduta de ter em guarda ou depósito visa a intensificar
a prevenção quando se utiliza o próprio sistema financeiro como mecanismo
para a dissimulação ou ocultação.
É certo que quem mantém em depósito perante instituição financeira
permanece pondo em risco o sistema financeiro.
Mas aquele que converte ativos ilícitos em bens e direitos, embora
pratique uma conduta situada no tempo, também prolonga um estado de
perigo relativo à ordem econômica e financeira. Além disso, é possível guardar e ter em depósito fora de instituições do sistema financeiro.
É preciso frisar que o estado de perigo, embora seja um elemento
normativo e não causal — como adverte Claus Roxin —, não perde a referibilidade a um evento lesivo que se tem em vista e se busca evitar, punindo
a própria situação perigosa abstratamente considerada.
A legislação penal é rica em tipos penais de ocultação ou dissimulação
cuja forma típica revela condutas instantâneas de efeitos permanentes: a
ocultação de cadáver e a sonegação fiscal são dois exemplos que demonstram
situações em que o ato de ocultar, embora consumado em determinado momento, prolonga no tempo os seus efeitos, sem, contudo, reiterar a conduta
penalmente relevante.
Nesses dois exemplos, o simples ato de ocultar já lesiona o bem jurídico tutelado. Os efeitos dessa ocultação é que poderão variar.
No caso da lavagem de dinheiro, concentrando-se a criminalização
no “cuidado de perigo”, e não na efetiva lesão ao bem jurídico, portanto,
não vemos como diferenciar, para efeito de avaliação da conduta iniciada
antes do advento da Lei 12.683/2012, a relevância penal das condutas de
ter em depósito daquela praticada por aquele que converter ativos ilícitos
em ativos lícitos.
A forma permanente do delito de lavagem serve a uma especial tutela preventiva. Mas o juízo de desvalor da conduta em nada difere daquele
dirigido às formas instantâneas com efeitos permanentes.
Se a periculosidade típica das condutas é equiparada pelo fato de
se impor a ambas a mesma pena, punir a guarda ou manutenção em dede lavagem de dinheiro, daí sendo impossível falar-se em permanência em relação ao período
pretérito, quando sequer havia crime.
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pósito e desconsiderar a conversão de ativos, quando ambos decorrem de
dissimulação ou ocultação ocorrida antes da Lei 12.683/2012, implicaria
séria ofensa ao princípio da igualdade, que impõe o tratamento isonômico
a situações semelhantes.
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Fins do direito penal e a repressão de ilícitos tributários
Wagner Mota Alves de Souza1

1 Reflexões iniciais sobre o tema
O Estado avalia a gravidade de certos ilícitos e define a natureza das
sanções que são impostas ao comportamento que se afasta da prescrição
normativa. Normalmente, se reservam ao direito penal sanções severas, pois
cabe a ele disciplinar, como ultima ratio, as condutas que colocam em risco
o tênue equilíbrio da vida em sociedade. Quando normas extrapenais não
se revelam aptas a inibir e reprimir tais comportamentos, cabe ao direito
penal intervir. Por esta razão se diz que este ramo do direito caracteriza-se
por ser fragmentário e subsidiário.
Considerando a natureza do direito penal e o fim a que se presta,
subsiste a dúvida posta sobre sua legitimidade para atuar diante de ilícitos
tributários. O pagamento é causa extintiva da punibilidade, mas qual o real
alcance deste efeito para além da nossa dogmática jurídica? O direito penal
é realmente necessário para atuar neste campo ou existem outros ramos do
direito aptos a assegurarem a higidez da relação jurídica tributária?
Observando com singular precisão esta ambiguidade do Estado na
utilização do direito penal como instrumento de intervenção na relação
jurídico-tributária, Gonzalo Rodriguez Mourullo (1974) coloca a questão
em seus precisos termos, ao afirmar, ipsis litteris:
La criminalización de la infracción tributaria pode responder a dos
planteamientos diferentes: puede ser el fruto de la convicción de que
se ha logrado un sistema fiscal, dentro de lo que cabe, justo, merecedor
del respeto de todos y de que, por tanto, la infracción tributaria resulta intolerable, o puede ser el producto de la comprobación estadística
de que casi todo el mundo defrauda y que, por consiguinte, es preciso
desencadenar el terror penal para que la gente satisfaga los tributos.

1

Juiz federal substituto.
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Cumpre, então, avaliar, considerando-se o sistema jurídico pátrio, se,
de fato, há uma real necessidade de repressão máxima aos ilícitos tributários.

2 Breve descrição da estrutura da relação jurídica tributária

A relação jurídica tributária ostenta natureza obrigacional. O que
vincula o sujeito ativo (credor) ao sujeito passivo (devedor) é o objeto da
relação obrigacional, que é sempre uma prestação. Poderá ser uma obrigação
de dar, fazer ou não fazer.
A regra é a obrigação de dar dinheiro, mas há obrigações de fazer
e não fazer como, por exemplo: emitir notas fiscais, entregar declarações,
escriturar livros contábeis, não embaraçar o trabalho da fiscalização.
As obrigações de dar são ditas obrigações principais. As obrigações de
fazer e não fazer são denominadas de obrigações acessórias. As obrigações
acessórias subsistem ainda que inexista obrigação principal, ex: declaração
anual de isento, apresentação de declaração de Imposto Territorial Rural –
DITR, sob pena de multa. E, mesmo cumprida obrigação principal existente,
subsiste a acessória, ex: pagando o Imposto de Renda, deve-se, ainda assim,
entregar a declaração anual, sob pena de multa.
A causa do vínculo obrigacional tributário é a lei. A lei prevê abstratamente uma conduta que a faz incidir, gerando a obrigação. O fato previsto
pela lei é denominado hipótese de incidência ou fato gerador abstrato. O
evento ocorrido no mundo real que faz incidir a regra é dito fato gerador
(da obrigação tributária).
Tem-se, então, de um lado, o sujeito ativo da relação jurídica tributária, que é pessoa jurídica de direito público que tenha competência (atribuição) para exigir o cumprimento da obrigação. Ou seja, quem pode exigir
o tributo. O ente político tem a competência tributária (competência para
instituir tributos), que é indelegável. Contudo, poderá permitir, segundo o
art. 7º do CTN, que outra pessoa jurídica de direito público arrecade, fiscalize
ou execute leis atos e serviços em matéria tributária (competência administrativa, que é delegável). Neste caso, a pessoa jurídica de direito público
detentora da capacidade tributária ativa será o sujeito ativo da relação, tendo
o poder de exigir o tributo.
De outro lado, tem-se o sujeito passivo, que é a pessoa obrigada a dar,
fazer ou não fazer. Sujeito passivo da obrigação principal é aquele que deve
pagar o tributo ou a multa. Sujeito passivo da obrigação acessória é aquele
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que deve fazer ou não fazer coisa diversa de pagar tributo ou multa. Sujeito
passivo da obrigação principal é contribuinte, se tiver relação pessoal e direta
com o fato gerador, ou é responsável, quando, não sendo contribuinte, sua
obrigação decorra da lei em virtude de uma vinculação indireta (critério da
proximidade) com o fato gerador.

3 Fins do direito penal

3.1 Conceito de crime
O crime pode ser definido sob aspecto formal e material. Sob a primeira perspectiva, crime é a conduta que viola uma norma penal. Sob o aspecto
material, crime é uma conduta que lesa ou expõe a perigo bens penalmente
tutelados. Conjugando os dois critérios, podemos afirmar que crime é uma
ação humana, descrita na lei, que lesa ou expõe a perigo bens juridicamente
(penalmente) tutelados.

A corrente majoritária define o crime como uma ação típica, antijurídica e culpável. Entre estes elementos há uma relação de sucessão e
prejudicialidade.

Para Basileu Garcia e Nelson Hungria, a punibilidade seria um quarto
elemento integrante do conceito analítico de crime. Contudo, há forte crítica
a este pensamento que sustenta ser a punibilidade consequência jurídica
do crime, visto que, sendo consequência, pressupõe logicamente a própria
existência deste, não podendo dele ser parte integrante.
Damásio E. de Jesus sustenta que o crime é uma conduta típica e
antijurídica, sendo a culpabilidade um pressuposto de aplicação da pena.
Esta definição é adotada por corrente minoritária e não resiste à crítica
feita pelos doutrinadores que adotaram a teoria finalista da ação tal como
originalmente elaborada por Welzel.

Retornando ao conceito analítico, tipicidade é correspondência
(subsunção, justaposição, adequação) de um dado comportamento (ação
da vida real) a um tipo legal de infração penal. Diz-se que uma conduta é
típica quando ela se amolda à descrição abstrata contida num tipo penal
proibitivo (também preceptivo ou permissivo). Sendo o tipo um modelo de
ação proibida, deverá ele conter os elementos essenciais da ação descrita.
Como a ação contém o dolo e a culpa stricto sensu, assim também conterá o
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tipo. A ação que não se enquadra no tipo penal proibitivo ou preceptivo é
indiferente ao direito penal.
Antijuridicidade é a relação de contrariedade entre a conduta realizada e o ordenamento jurídico.
Culpabilidade é um juízo de reprovação da conduta ilícita praticada,
que considera sua possível evitabilidade.
Uma visão crítica que aborda o crime sob aspecto sociológico o define como resultado de um processo de reação social — seletivo, arbitrário e
discriminatório — a uma conduta desviada de um padrão admitido socialmente.  Não existe uma conduta desviada em si, mas uma conduta que destoa
das expectativas da generalidade do grupo social. A lei penal que tipifica a
conduta é a manifestação do processo de reação social. O delito (comportamento desviado) é uma etiqueta posta em certas pessoas, sobretudo, em
razão de seu status social e do status social da vítima, da repercussão social
e das consequências do comportamento. Este é o conceito formulado pela
teoria do etiquetamento (labeling approach).
A pergunta que se impõe é qual a diferença ontológica entre um ilícito
penal e um ilícito civil? Qual a marca indelével distintiva entre eles? A única
diferença estaria em uma questão legislativa? Novamente, reafirmamos a
importância da teoria do etiquetamento, que, muito embora, para alguns,
se configure uma exceção no campo de aplicação dos crimes tributários, só
vem corroborar o entendimento da não criminalização destas condutas.
Nesta esteira, se sobre estes delinquentes não recai o estigma da
teoria do etiquetamento, nada mais lógico que se deduzir que o crime em si
não é uma realidade ontológica e sim uma construção social.
3.2 Fins da pena

Pena é a consequência jurídica da infração penal. Trata-se de uma
sanção de natureza retributiva consistente na privação ou restrição de um
bem jurídico imposta pelo órgão jurisdicional competente ao autor de uma
infração penal (crime ou contravenção).
Considerando-se que a função do direito penal é a proteção de bens
jurídicos de superlativa importância para um determinado sistema jurídico,
cumpre indagar: qual a finalidade da pena?
Para as teorias absolutas, a pena está atrelada à noção de retribuição,
associada também à ideia de intimidação e ressocialização. Nesta linha, Jorge
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de Figueiredo Dias (2007), define pena como “[...] a justa paga do mal que
com o crime se realizou, é o justo equivalente do dano do fato e da culpa do
agente”.
As teorias relativas associam à pena a ideia de prevenção, noção que
está na base dos fins da pena sob a perspectiva da teoria funcionalista. A
prevenção é geral e especial. A pena projeta efeitos para o apenado e para a
sociedade. A prevenção geral negativa consiste na intimidação gerada pela
previsão abstrata na norma penal incriminadora de uma sanção que será
aplicada em caso de violação. A finalidade é inibir o impulso criminoso pela
convicção da punição.
Também há uma prevenção geral positiva que consiste no restabelecimento da eficácia/validade da norma penal violada. Diante de uma
violação, o sistema normativo se restaura pela incidência da lei associada à
possibilidade concreta da aplicação da sanção por ela cominada.
A prevenção especial tem como foco o apenado. A prevenção especial
negativa é a sujeição à sanção que consiste na segregação decorrente da
pena privativa de liberdade ou aplicação de penas alternativas. A prevenção
especial positiva consiste na possibilidade de ressocialização do apenado.

4 O pagamento como causa de extinção de punibilidade

Crime, conforme já antecipado, é fato típico, antijurídico e culpável. A
punibilidade não integra o conceito analítico de crime, embora encontremos
doutrinadores de renome que sobrelevaram a importância da punibilidade,
integrando-a ao conceito analítico de crime. Contudo, consolidou-se o entendimento de que a punibilidade é uma consequência jurídica decorrente da
infração penal e consiste na possibilidade de aplicação de uma pena.
Com o funcionalismo penal, houve um resgate da ideia de punibilidade dentro da teoria do delito, colocando-a em posição de destaque, ao afirmar
que o crime tem uma existência real se e na medida em que for necessária
a aplicação da pena.
As causas de extinção da punibilidade estão no art. 107 do CP, mas
não são hipóteses taxativas. Outras existem no próprio Código e fora dele,
como por exemplo: o ressarcimento no peculato culposo (art. 312, § 3º, 1ª
parte); o recolhimento, no prazo legal, do tributo nos crimes contra a ordem
tributária (Lei 8.137/1990).
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Para aqueles que se manifestam contrários à extinção da punibilidade pelo pagamento, seus argumentos se fundam basicamente no cunho
utilitarista que o direito penal teria neste contexto, ou ainda no fato de que
a extinção da punibilidade levaria a um estímulo à sonegação, na medida em
que garante àquele que efetuar o pagamento livrar-se da pena.
Os argumentos favoráveis evidenciam que da mesma forma que é
inegável o caráter utilitarista do direito penal tributário, é inegável perceber
que, se o ilícito existe em razão de uma ordem que foi quebrada, não há como
sustentar a punibilidade por algo que já tenha sido restabelecido.
Passamos, então, à analise da legislação aplicável ao tema. Vejamos a
Lei 10.684/2003 em seu art. 9º e os arts. 67 a 69 da Lei 11.941/2009:
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Art. 9º É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes
previstos nos arts. 1º e 2º da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990,
e nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no regime
de parcelamento.
§ 1º A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão
da pretensão punitiva.
§ 2º Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento
integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios.
Art. 67. Na hipótese de parcelamento do crédito tributário antes do
oferecimento da denúncia, essa somente poderá ser aceita na superveniência de inadimplemento da obrigação objeto da denúncia.
Art. 68. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1º e 2º da Lei 8.137, de 27 de dezembro de
1990, e nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal, limitada a suspensão aos débitos que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento, enquanto não forem
rescindidos os parcelamentos de que tratam os arts. 1º a 3º desta Lei,
observado o disposto no art. 69 desta Lei.
Parágrafo único. A prescrição criminal não corre durante o período de
suspensão da pretensão punitiva.
Art. 69. Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no art. 68
quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições so-
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ciais, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de
parcelamento.
Parágrafo único. Na hipótese de pagamento efetuado pela pessoa física
prevista no § 15 do art. 1º desta Lei, a extinção da punibilidade ocorrerá
com o pagamento integral dos valores correspondentes à ação penal.

Debate-se se o art. 69 da Lei 11.941/2009 revogou o § 2° do art. 9º
da Lei 10.684/2003 ou não. Mas o que a norma deixa transparecer é o real
interesse do Estado em obter a satisfação do seu crédito, em vez da preocupação em punir aquele que busca esquivar-se de pagar o que lhe é devido.
Em outras palavras, mais adequadas ao discurso próprio do direito penal,
havendo a extinção do crédito tributário pelo pagamento integral, o interesse
público tutelado pela norma penal teria sido inteiramente preservado, ou
melhor, restaurado, não sendo necessária a aplicação da pena.
De fato, percebe-se um emprego utilitarista dos institutos penais com
o fim de obter o pagamento.

5 Conclusão

O direito penal tem a finalidade de preservar bens jurídicos de reconhecida importância para a sociedade. A escolha das condutas criminosas
deve se orientar pelos fins do próprio direito penal.
Devemos nos perguntar se a pena imposta a alguns delitos cumpre
de fato sua função.
Os crimes contra a ordem tributária estimulam estes questionamentos, pois, se a sociedade interpreta condutas violentas atentatórias à vida,
à integridade física, à liberdade sexual e ao patrimônio como passíveis de
severas punições, o mesmo não ocorre quando em jogo a prática de crimes
de colarinho branco.
As condutas lesivas ao Fisco que consistem na tentativa de deixar de
recolher tributos são ilícitos administrativo-tributários. Ao eleger tal conduta como crime, o Estado movimenta um segmento considerável (polícia,
Ministério Público, Justiça) de sua estrutura para apurar a responsabilidade
criminal.
Ou existe um desvalor da conduta, que se manifesta atentatória a
um bem social e juridicamente relevante, que autoriza seu enquadramento
como ilícito penal e justifica a movimentação desta custosa máquina, ou o
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ilícito deve ser coibido por instrumentos de outros ramos do direito que
possuam eficácia necessária para estimular a ação esperada e coibir a conduta violadora.
Em outras palavras, se a pena é desnecessária ou ineficaz qual seria
o fundamento de sua aplicação?
Ou o Estado considera a lesão ao Fisco, de fato, uma conduta atentatória a bens de alta relevância jurídica e utiliza o direito penal para os fins
a que este realmente se propõe, punindo realmente aqueles que sonegam
ou tentam sonegar tributos, ou reconhece que esta conduta não tem uma
relevância social tão intensa e pode ser firmemente combatida na seara
cível (administrativa e tributária), sem a necessidade de ter que se recorrer
à ultima ratio.
Se o “criminoso” tributário paga o que deve, está livre da sanção criminal. Se não paga, persiste com este rótulo até pagar ou cumprir sua pena.
Vê-se, então, que o direito penal, hoje no Brasil, no que concerne à sonegação
fiscal, é mais um recurso utilizado pelo Estado para forçar o adimplemento
da obrigação tributária, e tão só.  
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A publicação na internet como fator determinante na fixação
da competência para o julgamento dos crimes de pedofilia
Warney Paulo Nery Araujo1

O Brasil, que por meio da Convenção sobre Direitos da Criança (Resolução 44 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, de 20
de novembro de 1989) se comprometeu a reprimir a prática do crime de
pedofilia perpetrado pela rede mundial de computadores, aprovou o Decreto
Legislativo 28/1990 e o Decreto 99.710/1990, incorporando ao ordenamento jurídico interno a referida convenção internacional.
Em consequência disso, foi editada a Lei 11.829, de 25/11/2008, que
inseriu no Estatuto da Criança e do Adolescente novas condutas típicas, com
o intuito de coibir a pedofilia pela internet. Eis o seu preâmbulo:
Altera a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do
Adolescente, para aprimorar o combate à produção, venda e distribuição de pornografia infantil, bem como criminalizar a aquisição e a posse
de tal material e outras condutas relacionadas à pedofilia na internet.

Diante dessas novas tipificações, surge o importante problema de
definir de quem é a competência para julgar tais crimes, tendo em conta as
particularidades que envolvem o crime digital.
Ressalte-se que neste artigo pretende-se meramente trazer à discussão o assunto, sem maiores pretensões quanto à conclusão ou ao esgotamento do tema, principalmente quanto à tese não referendada pelos nossos
tribunais, que, a meu ver, ressente-se ainda de uma mais profunda análise,
mesmo que se mantenha o atual entendimento.
Diante do que prevê a Carta Magna, o critério-chave para aferição da
competência será a trasnacionalidade ou não do delito, ex vi do art. 109, I,
que diz competir à Justiça Federal julgar “os crimes previstos em tratado ou
convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado
tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente”.
1
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Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

É o que comumente ocorre no crime de pedofilia pela internet, em
que as imagens são disponibilizadas por um usuário da internet, em um
determinado país, e o acesso a tais imagens pode se dar em qualquer outro,
mediante conexão com a internet.
Alguma doutrina e jurisprudência tem entendido que a competência
da Justiça Federal somente surgiria com o efetivo acesso ao conteúdo publicado, já que, por ser a competência federal restrita, não se admitiria sua
ampliação por meio de interpretação extensiva.
Assim, não se poderia indicar a publicação na internet como condição única para atrair a competência da Justiça Federal, sob pena de se tê-la
por competente para todos os crimes previstos em tratados ou convenções
praticados via rede mundial de computadores, independentemente do local
do resultado ser estrangeiro ou não.
Em outras palavras, postulam que acatar este entendimento significaria alçar a publicação na rede mundial de computadores à condição absoluta,
e por isso inafastável, de locus estrangeiro do resultado (ocorrido ou onde
devesse ter sido).  
Malgrado tal assertiva, o STJ parece ter se posicionado de forma contrária, afirmando que a mera publicação já caracterizaria a transnacionalidade do crime:
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CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSO PENAL. DIVULGAÇÃO DE IMAGENS PORNOGRÁFICAS DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES POR MEIO DA INTERNET. CONDUTA QUE SE AJUSTA
ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DO ART. 109 DA CF.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Este Superior Tribunal de
Justiça tem entendido que só o fato de o crime ser praticado pela rede
mundial de computadores não atrai a competência da Justiça Federal.
2. A competência da Justiça Federal é fixada quando o cometimento do
delito por meio eletrônico se refere à infrações previstas em tratados
ou convenções internacionais, constatada a internacionalidade do fato
praticado (art. 109, V, da CF), ou quando a prática de crime via internet
venha a atingir bem, interesse ou serviço da União ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas (art. 109, IV, da CF). 3. No presente
caso, há hipótese de atração da competência da Justiça Federal, uma
vez que o fato de haver um usuário do Orkut, supostamente praticando
delitos de divulgação de imagens pornográficas de crianças e adolescentes, configura uma das situações previstas pelo art. 109 da Constituição Federal. 4. Além do mais, é importante ressaltar que a divulgação
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de imagens pornográficas, envolvendo crianças e adolescentes por
meio do Orkut, provavelmente não se restringiu a uma comunicação
eletrônica entre pessoas residentes no Brasil, uma vez que qualquer
pessoa, em qualquer lugar do mundo, desde que conectada à internet
e pertencente ao dito sítio de relacionamento, poderá acessar a página
publicada com tais conteúdos pedófilos-pornográficos, verificando-se,
portanto, cumprido o requisito da transnacionalidade exigido para
atrair a competência da Justiça Federal. 5. Conflito conhecido para
declarar competente o Juízo da Vara Federal e Juizado Especial Federal de Pato Branco – SJ/PR, ora suscitado. (CC 201000615960, OG
FERNANDES, STJ – SEXTA TURMA, DJE DATA: 01/07/2010 RT VOL.:
00900 PG:00542.)

Também cumpre ressaltar que a localização do provedor de acesso
em nada interfere na fixação da competência territorial da Justiça Federal,
como alguns defendem, tendo essa tese sido rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê no acórdão que segue:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO PENAL. VEICULAÇÃO NA INTERNET DE IMAGENS PORNOGRÁFICAS ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. COMPETÊNCIA QUE SE FIRMA
PELO LOCAL DA PUBLICAÇÃO ILÍCITA. 1. Conforme entendimento
desta Corte, o delito previsto no art. 241 da Lei 8.069/1990 consuma-se no momento da publicação das imagens, ou seja, aquele em
que ocorre o lançamento na Internet das fotografias de conteúdo
pornográfico. É irrelevante, para fins de fixação da competência, o
local em que se encontra sediado o responsável pelo provedor de
acesso ao ambiente virtual. 2. Conflito conhecido para determinar
competente o suscitado, Juízo Federal da 1ª Vara Criminal, do Júri
e das Execuções Penais da Seção Judiciária do Estado de São Paulo.
(CC 200601611027, OG FERNANDES, STJ – TERCEIRA SEÇÃO, DJE
DATA: 05/03/2009 RSTJ VOL.: 00214 PG:00330.)

Portanto, a competência se estabelece pelo local da inserção das imagens, pouco importando o local em que se situa o provedor de acesso ou
armazenamento de dados.
Feitas essas considerações, conclui-se que a fixação da competência
para julgamento dos crimes de pedofilia, praticados no âmbito da internet,
depende das seguintes variantes:
1) Caso as imagens sejam inseridas por usuário situado no Brasil, em
site, blog ou rede social, a competência será da Justiça Federal, haja
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vista a possibilidade de tal conteúdo ser acessado em qualquer parte
do mundo onde haja um computador conectado à internet.
2) A competência territorial é fixada pelo local da inserção dos dados
ou imagens, sendo irrelevante o endereço do provedor ou do local do
armazenamento de dados.

Referência consultada
GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches (Coords.). Legislação criminal especial. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.
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Pontuações sobre o direito constitucional da não
autoincriminação numa perspectiva
garantista responsável
Wilson Medeiros Pereira1

Introdução
Muito se tem discutido a respeito dos direitos dos acusados em um
processo judicial, notadamente na seara criminal.
A Constituição da República prevê o direito ao silêncio, sem que o
exercício deste direito confira qualquer efeito negativo à defesa.
Dentro da sistemática da ampla defesa, indaga-se se o réu poderia
mentir sobre os fatos, ou então mentir a respeito da sua própria identificação.
O presente trabalho pretende discorrer sobre estes temas, fazendo
rápidas pinceladas a respeito do garantismo/minimalismo penal e do garantismo exagerado, bem como, também de forma sucinta, analisando os
desdobramentos do direito ao silêncio e a possibilidade de utilização, pelo
acusado, da mentria em seus depoimentos.

1 Garantismo — minimalismo penal

A partir de uma visão minimalista, o direito penal deve se portar como
soldado de reserva, só devendo ser chamado quando os demais institutos
não forem eficazes para a prevenção ou repressão das condutas delituosas.
Entende-se por garantismo o modelo normativo fundado na estrita
legalidade típica do Estado Democrático de Direito destinado a reduzir a
violência e aumentar a liberdade, estabelecendo limites ao papel punitivo
do Estado.
É importante frisar que o garantismo não é sinônimo de abolicionismo do direito penal. Pelo contrário, é uma espécie de afirmação deste.
1

Juiz federal substituto.
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Na perspectiva doutrinária, Luigi Ferrajoli (FERRAJOLI, 2006, p. 9091), um dos mais conceituados defensores do garantismo penal, propõe os
10 (dez) axiomas do direito penal, quais sejam:

(1) Nulla poena sine crimine (não há pena sem crime). Traduz a ideia
de retributividade da sanção em relação à conduta delitiva. A punição
depende da existência do crime.
(2) Nullum crimen sine lege (não há crime sem lei). Vertente da legalidade estrita. Deste princípio tem-se os seguintes desdobramentos:
a) a anterioridade penal; b) a lei penal deve ser escrita, vedando desta
forma o costume incriminador; c) a lei penal deve também ser estrita,
não sendo factível a analogia incriminadora; d) a lei penal deve ser
certa/ de fácil entendimento; decorre daí o princípio da taxatividade
ou da certeza ou da determinação.
(3) Nulla lex (poenalis) sine necessitate (não há lei penal sem necessidade). Projeta o princípio da necessidade ou da economia na esfera penal.
(4) Nulla necessitas sine iniuria (não há necessidade sem ofensa ao
bem jurídico). Figura a aplicação do princípio da lesividade ou ofensividade do fato.
(5) Nulla iniuria sine actione (não há ofensa ao bem jurídico sem conduta). Manifestação da materialidade da conduta. Veda a elaboração
de tipos penais que punam o pensar, o estilo de vida. Deve-se punir
tão somente a ação ou omissão do indivíduo, pois se adota o direito
penal do fato e não do autor.
(6) Nulla actio sine culpa (não há conduta penalmente relevante sem
culpa, ou seja, sem dolo ou culpa).  Delineia a perspectiva do princípio
da culpabilidade, também denominado de responsabilidade pessoal
do agente.
(7) Nulla culpa sine judicio (não há culpabilidade ou responsabilidade
sem o devido processo criminal). Perfaz a ideia da jurisdicionariedade.
(8) Nullum judicium sine accusatione (não há processo sem acusação;
nemo iudex sine actori). Destaca o princípio acusatório, separando as
funções entre julgador e acusador.
(9) Nulla accusatio sine probatione (não há acusação sem provas, ou
seja, não se derruba a presunção de inocência sem provas válidas).
Redunda no princípio do ônus probatório, também denominado de
princípio da verificação.
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(10) Nulla probatio sine defensione (não há provas sem defesa, ou seja,
sem o contraditório e a ampla defesa). Perspectiva do princípio do
contraditório ou da defesa, ou ainda, da falseabilidade.

2 Garantismo hiperbólico
Inúmeras são as situações em que os defensores de uma política garantista exageram ao ponto de só enxergarem direitos dos investigados/
processados/réus/denunciados/condenados, olvidando-se dos deveres.
É verdade que a Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 – CRFB se mostra garantista, principalmente quando assenta suas
estruturas no Estado Social e Democrático de Direito, e seus fundamentos
na soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa e ainda no pluralismo político.
Entretanto, se a análise se der apenas na perspectiva dos direitos,
afastando os deveres, o sistema torna insustentável. Não é esta a ideia trazida
no documento constitucional.

Alguns doutrinadores denominam esta visão de garantismo hiperbólico, ou hiperbólico monocular (FISCHER, 2009).

3 Sintomas do garantismo exagerado

De acordo com Douglas Fischer (2009), alguns pensamentos/entendimentos são característicos da fragmentação da teoria garantista.

a) Possibilidade (ou não) de o Ministério Público realizar procedimentos investigatórios

Questiona se o Ministério Público teria ou não legitimidade para realizar procedimentos investigatórios. Argumenta-se que a investigação patrocinada pelo órgão acusatório não guarda sintonia com um sistema garantista.

Não soa a mais correta esta visão. O fato de alguém investigar não
o desqualifica para, posteriormente, oferecer a denúncia criminal. Afinal, o
objetivo da investigação é carrear um lastro mínimo probatório no tocante à
materialidade e autoria do crime para sua consequente denúncia. Ora, como
é corriqueiro pontuar, “quem pode o mais, pode o menos”.
b) Limitação ao prazo de 30 dias das interceptações telefônicas
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Aduzem os adeptos do garantismo hiperbólico que as interceptações
telefônicas não poderiam ultrapassar o lapso de 30 dias.
A adoção deste pensamento significa autorizar a proliferação da
delinquência. Não se verifica qualquer prática abusiva a prorrogação do
período das interceptações telefônicas, desde que, por óbvio, baseadas em
provimentos jurisdicionais devidamente motivados.
c) Patamar da insignificância para os tipos penais que protejam bens jurídicos
de natureza tributária
Estribado no art. 202 da Lei 10.522/2002, na redação que lhe deu a
Lei 11.033/2004, professam a insignificância penal a ilusão de tributos em
montante inferior a R$10.000,00.
Combatendo este posicionamento, ensina Douglas Fischer (2009):
Compreende-se que a circunstância de o Estado não promover a cobrança dos valores inferiores hoje a R$10.000,00 [ou qualquer outro
que venha ulteriormente ser estipulado] não significa dizer que não
haja interesse em receber as quantias que lhe foram subtraídas [lato
sensu]. A providência insculpida em norma legal que autoriza o arquivamento [como regra, momentâneo] na distribuição das execuções fiscais diz tão somente com uma questão de política econômica
e operacional da máquina de cobrança do Estado; ou seja, a inserção
de tal dispositivo justifica-se pelo fato de ser mais oneroso para o
Estado cobrar as quantias objeto da prática criminosa, dado que as
despesas para tanto superam aquele limite referido na norma retrorreferida. Todavia, o dano social — relacionado com o bem jurídico
protegido pela norma penal — continua, em princípio, evidente. Em
suma, o fundamento das regras de âmbito cível — de não execução e/
ou cobrança dos valores — é evitar exatamente que a sociedade seja
novamente penalizada, gastando-se mais que o próprio objeto do dano
perseguido — o qual pertence aos cofres públicos. Assim, mesmo não
havendo eventual interesse da cobrança no âmbito civil, o dano social
(penal) continua evidente.

d) (Im)possibilidade da execução provisória de penas na pendência de recursos
de natureza extraordinária
2

“Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do Procurador da Fazenda
Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a
R$10.000,00 (dez mil reais).”
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A partir do julgamento do HC 84.078, o Supremo Tribunal Federal –
STF, por maioria, entendeu inviável a execução provisória de pena antes do
trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Em que pese o entendimento da Suprema Corte, respeitáveis doutrinadores professam visões em diferentes perspectivas, ponderando que
na esfera do recurso extraordinário não se discute a figura da culpa ou da
inocência, mas tão somente a suposta afronta à Constituição da República.
Além desses exemplos decorrentes de um garantismo exagerado,
outros podem ser acrescentados, tais como:
e) Direito de mentir: os que advogam a tese do garantismo exacerbado pontuam que os investigados ou réus podem mentir deslavadamente, sendo um
desdobramento do princípio da ampla defesa.
Este ponto será analisado de forma mais elaborada no próximo tópico
deste ensaio.
f) Direito de fugir: defensores de escol esclarecem que o preso tem o direito
de evadir-se da prisão, sem que isso configure qualquer infração.
Com a permissão devida, ninguém tem este direito. Se a prisão é
regular, a pessoa não pode opor violência. Fuga é considerada uma infração
grave, conforme art. 50, II, da Lei 7.210/19843. Se fosse um direito não seria
uma conduta ilícita.
g) Súmula das algemas. Súmula Vinculante 11
Visando estabelecer parâmetro ao uso de algemas, o Supremo Tribunal Federal, editou a Súmula Vinculante 11, aduzindo que o uso deste
instrumento somente será lícito em casos excepcionais, bem como prevendo
a aplicação de penalidades pelo abuso nesta forma de constrangimento físico
e moral do preso. Ex vi:
Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio
de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte
do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito,
sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou
da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se
refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

3

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
II – fugir;
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A consequência prevista para a não aplicação da súmula no tocante
à nulidade da prisão não parece guardar relação com a razoabilidade, haja
vista a possibilidade de se liberar indivíduos que preencham os pressupostos/requisitos da prisão preventiva, ao simples argumento de uso irregular
de algemas.
Em todos estes exemplos verifica-se que a aplicação exagerada de
uma perspectiva garantista acaba por trazer problemas em todas as esferas
judiciais ou extrajudiciais, quer no tocante à correta aplicação da justiça,
quer à segurança jurídica, quer à razoabilidade.

4 Desdobramentos do direito ao silêncio

Como dito alhures, defensores do garantismo exacerbado proclamam
ser direito do réu mentir em quaisquer dos momentos em que for ouvido,
seja na esfera extrajudicial seja na judicial.
Ninguém discorda que o réu tenha o direito ao silêncio. A Constituição
da República é muito clara neste sentido ao estabelecer no art. 5º, LXIII – “o
preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado,
sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado”.
Doutrinariamente, embora com algumas variações, o direito ao silêncio é visto como desdobramento do princípio nemo tenetur se detegere,
no sentido de que ninguém é obrigado a se autoincriminar.
Não obstante a CRFB/1988 garantir o direito ao silêncio desde sua
promulgação, a redação do art. 186 do Código de Processo Penal – CPP continuava prevendo que o silêncio do réu poder ser interpretado em prejuízo
da defesa.
Art. 186. 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.

Somente em 2003, com o advento da Lei 10.792, o legislador deu
nova redação ao art. 186 do CPP, tornando-o coerente com a Constituição
da República.
Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro
teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o
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interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder
perguntas que lhe forem formuladas.

Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa.

Pela análise da CRFB/1988 e também do Código de Processo Penal
não se verifica textualmente que o acusado tenha o direito de mentir como
mecanismo de defesa.
Reconhece-se que a questão não é tão simples. Há grande divergência
doutrinária e também jurisprudencial. Alguns doutrinadores pontuam que,
no exercício da ampla defesa, o acusado tenha o direito de mentir, sem que
isso o faça incorrer em qualquer punição. Nessa linha, raciocinam Alexandre
de Moraes (2000, p. 285) e Cézar Roberto Bittencourt (2007, p. 218).
Noutra perspectiva, os professores Luis Flávio Borges D´Urso, Guilherme de Souza Nucci (2007, p. 986) e Maria Elizabeth Queijo (2003, p.
200-202) pontuam que existam restrições ao aventado direito do réu em
lançar mão de mentiras para se defender.
Em sede jurisprudencial, as decisões refletem a discussão doutrinária.
Vejamos:
a) Jurisprudência acatando o direito de mentir sem qualquer consequência
ao acusado:

Qualquer indivíduo que figure como objeto de procedimentos investigatórios policiais ou que ostente, em juízo penal, a condição jurídica
de imputado, tem, dentre as prerrogativas que lhe são constitucionalmente asseguradas, o direito de permanecer calado. Nemo tenetur se
detegere. Ninguém pode ser constrangido a confessar a prática de um
ilícito penal. O direito de permanecer em silêncio insere-se no alcance
concreto da cláusula constitucional do devido processo legal. E nesse
direito ao silêncio inclui-se, até mesmo por implicitude, a prerrogativa
processual de o acusado negar, ainda que falsamente, perante a autoridade policial ou judiciária, a prática da infração penal (STF – 1ª Turma,
HC nº 68929-9/SP, rel. ministro Celso de Mello, j. em 22/10/1991, DJ
de 28/08/1992, p. 13.453).
“Habeas Corpus”. Falsidade ideológica. No caso, a hipótese não diz
respeito, propriamente, à falsidade quanto à identidade do réu, mas,
sim, ao fato de o então indiciado ter faltado com a verdade quando
negou, em inquérito policial que figurava como indiciado, que tivesse
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assinado termo de declarações anteriores que, assim, não seriam suas.
Ora, tendo o indiciado o direito de permanecer calado e até mesmo o
de mentir para não autoincriminar-se com as declarações prestadas,
não tinha ele o dever de dizer a verdade, não se enquadrando, pois,
sua conduta no tipo previsto no artigo 299 do Código Penal. - “Habeas
Corpus” deferido, para anular a ação penal por falta de justa causa.
(STF, HC 75.257-8/RJ, rel. ministro Moreira Alves, j. em 17/06/1997,
DJ de 29/08/1997.)

A Constituição de 1988 (art. 5º, LV), à semelhança de outras Cartas e
Constituições nacionais, não trouxe nenhuma novidade no tocante ao
princípio do contraditório em sede penal, que se incrusta em princípio
maior: o da ampla defesa. A própria Constituição (art. 5º, LXIII), por
influência remota do direito constitucional norte americano (“Miranda
v. Arizona”, 1966), enseja ao preso o direito de saber de seus direitos,
inclusive o de ficar em silêncio e, por extensão, até falsear os fatos.
(STJ – RHC 3012/MG – 6ª Turma, rel. ministro Adhemar Maciel, DJU
11/10/1993, p. 21.344.)
Penal. REsp. Falsa identidade. Não configuração. Autodefesa. Entendimento do acórdão recorrido em consonância com posicionamento
reiterado desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. Recurso não conhecido. I – Esta Corte possui entendimento reiterado no sentido de
que não comete o delito previsto no art. 307 do Código Penal o réu
que, diante da autoridade policial, se atribui falsa identidade, em atitude de autodefesa, porque amparado pela garantia constitucional de
permanecer calado, ex vi do art. 5º, LXVIII, da CF/1988. Precedentes.
II – Incidência da Súmula nº 83/STJ. III – Recurso não conhecido. (STJ,
5ª Turma, REsp 81.8748/DF, rel. ministro Gilson Dipp, j. 17/08/2006,
p. 323.) No mesmo sentido: STJ, 6ª Turma, HC 35.309/RJ, rel. ministro
Paulo Medina, j. 06/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 304.

A atribuição de falsa identidade perante a autoridade policial, pelo
preso em flagrante, com o objetivo de ocultar-lhe seus antecedentes
penais, não configura o crime tipificado no artigo 307 do Código Penal, por constituir hipótese e autodefesa, amparado pelo artigo 5º,
inciso LXVIII, da Constituição Federal. Precedentes do STJ. (STJ, 6ª
Turma, EDcl no HC 21202/SP, rel. ministro Hamilton Carvalhido, j.
09/02/2006, DJ 13/03/2006, p. 374.)

b) jurisprudência aduzindo que a existência de restrições ao direito
de mentir:
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PENAL – PROCESSUAL PENAL. “HABEAS CORPUS”. CRIME DE ROUBO:
CONSUMAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. SEQUESTRO. I. – Crime de roubo:
consuma-se quando o agente, mediante violência ou grave ameaça,
consegue retirar a coisa da esfera de vigilância da vítima. II. – Tipifica o
crime de falsa identidade o fato de o agente, ao ser preso, identificar-se
com nome falso, com o objetivo de esconder seus maus antecedentes.
III. – Crime de sequestro não caracterizado. IV. – Extensão ao co-réu
dos efeitos do julgamento, no que toca ao crime de sequestro. V – H.C.
deferido em parte. (STF – 2ª T., HC 72.377/SP – rel. ministro Carlos
Velloso, j. em 23/05/1995, DJ de 30/06/1995, p. 20.409.)
Recurso Especial. Penal. Falsa identidade. Objetivo de omitir maus
antecedentes. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar questão semelhante, compreendeu restar tipificado o crime de falsa identidade,
quando o agente, ao ser preso, identifica-se com nome falso, com o
objetivo de esconder seus maus antecedentes (HC 72377/SP, rel. ministro Carlos Velloso, DJ de 30/06/95). (STJ, 5ª Turma, REsp 666003,
rel. ministro José Arnaldo da Fonseca, j. 22/03/005, DJ 18/04/2005,
p. 379.)
O delito de falsa identidade não pode ser descaracterizado pelo princípio nemo tenetur se detegere, pois este não confere imunidade ao indivíduo que mente a respeito de sua qualificação. (RJDTACRIM 11/88.)
No mesmo sentido, TJSP: JTJ 154/285; TACRSP: RJDTACRIM 4/104,
6/86, 23/204, 21/146, 24/193, JTACRIM 83/67.)

Falsa identidade. Caracterização. Delito não elidido pelo propósito
de autodefesa. Direito de o réu ficar calado e não colaborar que não
compreende o de falsear a própria identidade. Recurso provido. É incorreto sustentar que o suspeito pode atribuir-se falsa identidade no
exercício da ampla defesa constitucional. A liberdade de mentir sem
sanção processual, não é ilimitada e não importa na impunidade pelos
crimes que venham a ser praticados através das declarações mendazes. A mentira punível é a que visa contrariar a acusação, contestar
fatos em que se baseia, lograr sua improcedência e não furtar-se a ela
assumindo identidade suposta ou e terceiro (JTJ 10/288).
Dar nome de outra pessoa para livrar-se de responsabilidade penal
Há crime (TACrimSP, RJDTACrimSP, 26/93, 94 e 96; TACrimSP, Acrim
1.034.277, RT 746/650).

473

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

Como aventado pela corrente que prega a restrição ao direito de mentir, quando o réu falta com a verdade em seu depoimento, diversos outros
crimes podem estar sendo cometidos, entre os quais:

– falsa identidade: art. 307 do Código Penal (Art. 307 – Atribuir-se ou
atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito
próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem).
– autoacusação falsa: art. 341 do Código Penal (Art. 341 – Acusar-se,
perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem).
– denunciação caluniosa: art. 339 do Código Penal (Art. 339 – Dar
causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de
improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de
que o sabe inocente).
– calúnia: art. 138 do Código Penal (Art. 138 – Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime).

Como ressoa dizer, quando o acusado se silencia, não há qualquer
dano a outrem; quando mente, todavia, outra pessoa poderá ser atingida.
Por outro lado, cabe ressaltar que o acusado tem o direito de não
colaborar, não sendo obrigado a participar de reconstituição de crime, reconhecer pessoas, fornecer material genético ou grafotécnico, padrão vocal, etc.
Entretanto, não tem o direito de atrapalhar a persecução criminal. Quando,
por exemplo, imputa a terceira pessoa a autoria do delito, isso gerará mais
gastos ao Poder Público para instaurar uma nova investigação policial, promover oitiva de outras pessoas, realizar perícias, dentre outras despesas.
Registre-se, contudo, que há decisões judiciais aduzindo ser perfeitamente plausível o acusado desenvolver mecanismos para confundir as
investigações, tudo em homenagem ao seu direito constitucional da ampla
defesa.
Na verdade a jurisprudência não é uníssona quanto às consequências
da conduta do acusado que mente em sua defesa. Dos crimes supramencionados, há grande discussão quanto ao dolo do agente ao fazer uma denunciação
caluniosa ou caluniar alguém, verbis gratia. Debatem os doutrinadores a
respeito da espontaneidade e da voluntariedade.
Numa leitura mais detida e responsável, ao que parece, tende a vigorar na jurisprudência que o réu, em sua defesa, não seria punido pela mentira,
salvo quando faltasse com a verdade em relação a sua própria identidade.
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O julgamento abaixo reflete bem esta percepção:

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. FALSA IDENTIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DIREITO AO SILÊNCIO: INAPLICABILIDADE DA GARANTIA. MOEDA FALSA. INAPLICABILIDADE DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus
impetrado visando trancamento da ação penal na qual se imputa à
paciente a prática dos crimes tipificados nos artigos 307 e 289, § 1º,
ambos do Código Penal. 2. A garantia insculpida no artigo 5°, LXIII, que
dispõe que “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o
de permanecer calado”, tem origens na 5ª Emenda à Constituição dos
Estados Unidos da América, que estabelece que “no person... shall be
compelled in any criminal case to be a witness against himself”, ou,
em tradução livre, que “nenhuma pessoa será compelida, em nenhuma
causa criminal, a ser testemunha contra si mesmo”. 3. Referida garantia, conhecida na doutrina norte-americana como “privilege against
self-incrimination”, ou privilégio contra autoincriminação, não inclui,
nos Estados Unidos da América, onde nasceu — como se entende por
estas terras brasileiras — nem mesmo o direito do réu a mentir, ainda
que sobre fatos relativos à acusação que lhe é feita, mas apenas e tão
somente o direito de permanecer calado. 4. A garantia do direito ao
silêncio não inclui o direito do réu de mentir sobre a sua própria identidade, mas diz respeito apenas e tão somente aos fatos com relação
aos quais está sendo acusado. Precedentes do STF e desta Turma. 5.
O entendimento de que o direito ao silêncio inclui o direito de mentir
acerca de própria identidade coloca em risco a segurança do sistema
jurídico-penal, bem como pode também — como no caso dos autos,
em que a paciente declinou o nome de uma amiga — colocar pessoas
inocentes diante de uma injusta persecução penal. 6. omissis [...]. 7.
omissis [...] 8. Ordem denegada. [TRF3. 1ª Turma. HC 26.465. relator
juiz convocado Márcio Mesquita. DJU DATA: 24/04/2007.]

Nessa linha de pensamento, manifesta Nestor Távora (2012, p. 79):

É importante ressaltar que os Tribunais Superiores têm se posicionado
pela “tipicidade da conduta daquele que se atribui identidade falsa perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes”
não sendo alcançado, portanto, pelo princípio da autodefesa. O entendimento, recentemente adotado, restringe de maneira significativa a
abrangência do referido princípio.
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Ultrapassando estes dissensos doutrinários, alguns julgadores entendem por não configurados qualquer crime do acusado que mente em
seu depoimento, porém aplica, reflexamente, uma sanção pedagógica por
ocasião da dosimetria da pena, quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, alusivas à personalidade do réu e
à conduta social. Poderia aumentar a pena em razão da mentira.
No direito comparado, conforme Theodomiro Dias Neto (1997, p.187
apud BOTTINO, 2009), a corte constitucional alemã tem interpretado a mentira como indício da personalidade do acusado:
A mentira é um direito do acusado desde que sua prática não resulte
em crimes. Roxin, em sintonia com a posição majoritária da doutrina,
entende que a mentira não pode ser avaliada como indício de autoria
e culpa nem tampouco como critério para aumento de pena. Num mesmo sentido, considera inadmissível a advertência judicial à verdade,
enquanto que o incentivo à mentira pelo advogado deve ser permitido.
A jurisprudência tem, entretanto, assumido posição diversa, no que se
refere à pena, ao interpretar a mentira como indícios da personalidade
do acusado.

Outros juízes aplicam multa ao réu que, no processo penal, dá causa
a ato protelatório (para forçar prescrição, por exemplo).

5 Considerações finais

Dentro de um Estado Democrático de Direito, há de se assegurarem
os direitos e as garantias individuais e coletivas, mas também exigir a observância dos deveres prescritos na Constituição da República, bem como
na legislação infraconstitucional.
A doutrina garantista jamais quis significar abolicionismo do direito
penal. Obviamente, como qualquer direito, não pode ser absoluto, devendo
haver margem para a ponderação dos princípios.
No tocante ao direito de silêncio, tem-se que este não está a permitir que o acusado possa utilizar de todos os expedientes falaciosos como
mecanismo de defesa. A Constituição não prevê o direito de mentir, não
estabelecendo punição à mentira quando esta seja utilizada como objeto de
defesa do acusado. Não se inclui nesta possibilidade a falsidade em relação
à própria identidade.
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