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Apresentação

E

stamos honrados em entregar a você, leitor(a), a edição relativa ao
segundo semestre do ano de 2019 da Revista Acadêmica da Escola Superior
do Ministério Público do Ceará, buscando como sempre tratar de temas interessantes e relevantes para o meio jurídico e acadêmico.
Num cenário de modificações constantes do ambiente jurídico, representadas por mudanças de entendimentos jurisprudenciais e alterações
legislativas, o aprofundamento das reflexões e estudos é medida mais que
necessária, se não indispensável para a melhor atuação dos profissionais que
dão efetividade ao Direito no país.
Nesta edição contamos com temáticas que abrangem a influência da
mídia no Direito Penal, a experiência italiana antimáfia, a transparência nas
contas públicas, a natureza jurídica do matrimônio, o lado obscuro da corrupção para o estado social, a teoria da cegueira deliberada, direitos autorais
nas obras musicais, a cooperação jurídica internacional e o cibercrime na
Bielorrússia, tumbler de criptomoedas e sua legalidade, a independência do
Ministério Público na Commonwealth das Bahamas, o compliance criminal
das pessoas jurídicas na Argentina, a cooperação jurídica internacional no
âmbito dos crimes financeiros, a maternidade no cárcere, e, por fim, a responsabilidade ambiental.
Os artigos jurídicos internacionais provêm de autores da Argentina, Commonwealth das Bahamas, Bielorrússia e Croácia; no Brasil, as participações
acadêmicas são de autores dos estados do Ceará, Pernambuco e Sergipe,
além do Distrito Federal.
Nossa Revista Acadêmica conta com duas versões: eletrônica e impressa,
a fim de atingir o maior número possível de leitores.
Sinta-se convidado para submeter seu artigo jurídico para nossas próximas edições.
Boa leitura!
Fortaleza, dezembro de 2019
Flávia Soares Unneberg
Promotora de Justiça
Diretora-Geral da ESMP
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Presentation

W

e are honored to deliver to the reader the edition for the second
semester of 2019 of the Academic Journal of the Higher School of the Public
Ministry of Ceará, seeking as always to address interesting and relevant topics
for the legal and academic environment.
In a scenario of constant changes in the legal environment, represented
by changes in jurisprudential understandings and legislative changes, the deepening of reflections and studies is more than necessary, if not indispensable
for the best performance of professionals who upholds the law in the country.
In this issue we have themes covering the influence of the media on criminal law, the Italian anti-mafia experience, transparency in public accounts,
the legal nature of marriage, the dark side of corruption to the welfare state,
the theory of deliberate blindness, copyright in musical works, international
legal cooperation and cybercrime in Belarus, cryptocurrency tumbler and its
legality, independence of the prosecutor in the Bahamas Commonwealth,
criminal compliance of legal entities in Argentina, international legal cooperation in the field of financial crimes, motherhood in prison, and finally
environmental responsibility.
International legal articles come from authors from Argentina, the Commonwealth of the Bahamas, Belarus, and Croatia; In Brazil, the academic
contributions are from the states of Ceará, Pernambuco and Sergipe, as well
as from the Federal District.
Our Academic Journal has two versions: electronic and print, in order to
reach as many readers as possible.
Feel welcome to submit your legal article for our next issues.
Good reading!

Fortaleza, December 2019
Flávia Soares Unneberg
Public Prosecutor
General Director of SSPP
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Presentación

T

enemos el honor de entregarle a usted, el lector (la lectora), la edición
para el segundo semestre de 2019 de la Revista Académica de la Escuela
Superior del Ministerio Público de Ceará, buscando como siempre abordar
temas interesantes y relevantes para el entorno legal y académico.
En un escenario de cambios constantes en el entorno legal, representado
por cambios en los entendimientos jurisprudenciales y cambios legislativos,
la profundización de reflexiones y estudios es más que necesaria, si no indispensable para el mejor desempeño de los profesionales que dan efectividad
a la ley en el país.
En este número, tenemos temas que cubren el cibercrimen, la influencia
de la prensa en la ley, la experiencia antimafia italiana, la responsabilidad
penal de las personas jurídicas en Argentina, la transparencia en las cuentas
públicas, la naturaleza legal del matrimonio, los derechos de autor, la cooperación legal internacional en delitos financieros, los derechos sociales, la
teoría de la ceguera deliberada, la maternidad en la cárcel, los tumblers de
la criptomoneda y su legalidad, la responsabilidad ambiental y, finalmente,
la independencia del fiscal en la Commonwealth de las Bahamas.
Los artículos legales internacionales provienen de autores de Argentina,
la Commonwealth de las Bahamas, Bielorrusia y Croacia; en Brasil, las contribuciones académicas son de autores de los estados de Ceará, Pernambuco
y Sergipe, y también del Distrito Federal.
Nuestra revista académica tiene dos versiones: electrónica e impresa,
para llegar a tantos lectores como sea posible.
Siéntase invitado(a) a enviar su artículo legal para nuestros próximos
números.
¡Buena lectura!
Fortaleza, Diciembre de 2019
Flávia Soares Unneberg
Fiscal Pública
Directora General da la Escuela Superior
del Ministerio Público de Ceará
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A influência da mídia nos
processos judiciais criminais1
Deise Araujo Barbosa2
RESUMO

O objetivo do presente artigo é abordar a influência dos meios
de comunicação na propagação de notícias acerca de crimes e do
seu respectivo processamento perante a justiça criminal. Para ilustração, partiremos de uma análise da repercussão social do crime
conhecido nos EUA como ‘‘A Corredora do Central Park’’, o qual foi
retratado na minissérie produzida pela Netflix, denominada ‘‘Olhos
que condenam’’.
Palavras-chaves: Mídia. Influência. Processo Criminal. Corredora
do Central Park. Cinco do Central Park.
1 INTRODUÇÃO
A série ‘‘Olhos que Condenam’’ (sob título original ‘‘When they see
us”, lançada em 31 de maio de 2019), do serviço de streaming Netflix,
retrata um típico caso em que a mídia, instigando o clamor público,
exerceu forte influência na condução de um julgamento de crimes
de estupro e de tentativa de homicídio, supostamente praticados
por cinco jovens.
A minissérie, constituída de apenas quatro capítulos surpreendentemente intensos, aborda o processo criminal que ficou conhecido

1 Data de Recebimento: 10/08/2019. Data de Aceite: 20/09/2019.
2 Servidora Pública do Ministério Público do Estado do Ceará. Mestranda em Direito Constitucional
pela Universidade Federal do Ceará. Pós-Graduada em Direito Público pela Unice - Ensino Superior.
Graduada em Direito pela Universidade Federal do Ceará. E-mail: deiseab@yahoo.com.br
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nos Estados Unidos como “o caso da corredora do Central Park”.
Na madrugada de 19 de abril de 1989, Trisha Meili, uma jovem
loira de 28 anos, foi brutalmente estuprada e violentada no Central
Park, em Nova Iorque.
Na mesma ocasião, véspera de um feriado escolar, dezenas de
adolescentes negros e latinos, de baixa renda, estavam fazendo baderna nas imediações, apedrejando ciclistas, batendo em corredores
e roubando mendigos. Por esta razão, cinco deles, com idade entre 14
e 16 anos, foram detidos - Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond
Santana, Antron McCray e Korey Wise – e encaminhados à Delegacia.
O resultado da malfadada atuação policial nas investigações
culminou na responsabilização dos jovens também pelo crime de
estupro da jovem corredora. Segundo se apurou posteriormente,
uma vez detidos, os adolescentes foram induzidos pelas autoridades
policiais a confessar o crime, sendo submetidos a um exaustivo e
torturante interrogatório de mais de trinta horas, sem alimentação.
No caso real, o vídeo produzido e utilizado como prova da confissão dos acusados revelou adolescentes reprimidos, reproduzindo
respostas vagas, limitadas a afirmar ou negar os questionamentos
feito pelas autoridades, de maneira que nenhum deles soube descrever detalhes do crime – como as características da vítima ou
especificamente o local do crime.
O fato é que, à época, as circunstâncias do crime provocaram
grande revolta social e repercussão midiática. A sociedade, a mídia
e a imprensa pressionavam o sistema criminal a uma resposta, possivelmente como forma de superar a sensação de terror instalada.
Afora as discussões de cunho social que envolveram o caso – tais
como a influência do fator racial tanto da vítima, quanto dos supostos
agressores – é inegável a participação da imprensa e da mídia como
fermento da acusação judicial dos jovens.
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2 A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO PROCESSO CRIMINAL
No dia 22 de abril de 1989, o Daily News publicou notícia em
primeira página que vinculava definitivamente os jovens ao crime:
“‘Wilding’ teens held in rape: seven are called part of wolf pack”.
Donald Trump, à época empresário bilionário, em 1˚ de maio de
1989, manifestou-se em uma página inteira no jornal The New York
Times, declarando, entre suas palavras: “It’s more than anger. It’s
hatred, and I want society to hate them3”.
É inegável que, em se tratando da praxis jurídica, ambiente impregnado, de um lado, de conceitos de difícil compreensão e, de outro, de
relevante interesse social, a mídia exerce papel aproximativo entre
a tecnicidade jurídica e a compreensão popular. A crônica jurídica é
a atividade dos meios de comunicação, que consiste na veiculação
de informações acerca dos trâmites processuais do Poder Judiciário,
como instrumento pelo qual os atos tornam-se não somente públicos,
mas também acessíveis à população.
Ocorre que, na maioria das circunstâncias, a atividade midiática é exercida por leigos do Direito, os quais conhecem o processo
criminal muito elementarmente. É comum, por exemplo, os meios
de comunicação noticiarem uma prisão temporária ou cautelar de
uma determinada pessoa, elevando a decisão judicial à categoria
de definitivo.
A veiculação de notícias inexatas produz consequências terríveis
ao processo, principalmente em relação ao acusado, que se vê estigmatizado como bandido antes mesmo de qualquer condenação
definitiva, tendo a sua presunção de inocência e todas as demais
garantias constitucionais processuais fortemente violadas.
Por outro lado, muitas vezes, o posicionamento acusador da imprensa é proposital. Um método comum de veicular notícias e atrair

3 “É mais do que raiva. É ódio, eu quero que a sociedade os odeie” (Tradução nossa).
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o interesse dos espectadores pelos meios jornalísticos é o sensacionalismo, consistente num modo de veicular a notícia que extrapola
os lindes do fato realmente ocorrido, caracterizada por ausência de
moderação, de maneira a chocar o público e lhe causar maior envolvimento emocional. Nesse modelo informativo, tornam-se difusos os
limites do real e do imaginário (VIEIRA, 2003, p. 52-53).
A influência perniciosa exercida pelos meios de comunicação
manifesta-se, também, pelos fatos que estes deixam de enunciar,
além daqueles efetivamente expostos, alienando o espectador a um
olhar unilateral do problema noticiado, gerando neste uma cólera
punitiva e furtando ao investigado o direito de voz.
Mais além, uma vez promovendo uma verberação do acusado
como criminoso antes mesmo de qualquer condenação definitiva,
tal prejulgamento é suficiente para influenciar o convencimento do
juiz penal e, consequentemente, o resultado de suas decisões.
De fato, quando esse prejulgamento ocorre, estamos ante um juízo paralelo que pode afetar a imparcialidade do juiz e todo o direito
ao devido processo legal (SANGUINÉ, 2001, p. 268), influenciando-o
inconscientemente a avaliar a prova dos autos de forma tendenciosa,
ou o convencendo da culpabilidade do acusado logo de imediato.
De maneira que este exame superficial, muitas vezes permeado
de valores extrajurídicos, dificilmente será derrubado pelas provas
apresentadas no processo.
Por outro lado, mesmo que essa influência não seja suficiente
para orientar diretamente o juiz, em alguns casos desempenham
uma pressão implícita na sua consciência, levando-o a agir de acordo
com o que pensa que lhe é esperado para satisfazer o clamor público,
ou por receio de represálias, mesmo sem que a mídia se manifeste
expressamente nesse sentido.
Essa pressão ainda pode afigurar-se real, tacitamente (quando
a mídia opina, por exemplo, que seria a melhor alternativa o juiz
prender preventivamente um referido acusado) ou expressamente
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(quando suplica diretamente, através dos meios de comunicação
social, que o juiz tome esta providência)’’.
Devido a esta grande influência exercida pela mídia sobre as decisões tomadas pelo Poder Judiciário, originou, nos Estados Unidos,
a expressão ‘‘trial by media’’, que consiste nesse prejulgamento realizado pela imprensa, por suas manifestações. Nestas, formulam-se
juízos de valor a respeito dos fatos, de um lado sustentando a culpa
do acusado e defendendo sua rápida condenação e, de outro, criticando a forma permissiva e leniente como a justiça conduz o caso
(SCHREIBER, 2010, p. 347).
Quando se trata de crimes cujo julgamento é submetido ao Tribunal do Júri, tal como o caso dos “Cinco do Central Park”, a influência
midiática tem ainda maior relevo. Em geral, o julgamento popular
inevitavelmente envolve uma maior comoção social e implica um
maior envolvimento de valores morais e éticos.
Esse elo mais forte entre o Tribunal do Júri e a mídia ocorre
porque naquele há um forte apelo junto à opinião pública. Mães de
vítimas que pranteiam durante a sessão de julgamento; advogados
que anunciam novos fatos bombásticos, capazes até de mudar o
curso do processo; grupos organizados que mobilizam protestos,
com faixas, cartazes e alto-falantes, defronte ao prédio do fórum, e
exigindo a condenação ou ‘‘o que é menos corrente‘‘ a absolvição
do réu (OLIVEIRA, 2000, p. 41).
Ademais, a limitação técnico-jurídica que recai sobre o corpo
de jurados, pessoas comuns da sociedade, subtrai-lhes ainda mais
o equilíbrio e o discernimento para filtrar o que foi reiteradamente
incutido em seus pensamentos antes do julgamento do processo que
irão decidir. Dificilmente um jurado consegue manter-se isento diante
da pressão da mídia e do prévio julgamento ‘‘extrajudicial’’ transmitido diariamente para suas casas (PRATES; TAVARES, 2008, p. 33-39).
No caso dos ‘‘Cinco do Central Park’’, em uma coluna de opinião
intitulada ‘‘Os bárbaros estão vencendo’’, o jornal ‘‘Washington Post”
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publicou: “How does a civilized, self-confident people deal with enemies
who gang-rape their women? Armies stand them up against a wall and
shoot them; or we hang them”4, em uma típica postura condenatória.
As evidências contra a autoria imputada aos acusados eram
notórias – o exame de DNA do sêmen no corpo da vítima não foi
compatível com nenhum deles, a dinâmica dos fatos descrita nos
seus depoimentos não se encaixava e o horário e o local do crime
não eram compatíveis.
Ainda assim, em 1990, os Cinco do Central Park foram condenados. Os quatro menores de dezesseis anos foram sentenciados a
sete anos de prisão. Korey Wise, que já contava com dezesseis anos
na época do crime, recebeu pena de maior de idade, passando treze
anos na prisão.
A constatação da inocência deles sobreveio apenas no ano de
2002, quando Matias Reyes, que cumpria pena de prisão perpétua na
mesma penitenciária de Wise por uma série de estupros que praticou
naquele mesmo ano de 1989, assumiu a autoria do crime, tendo sido
sua confissão harmonizada com a compatibilidade das marcas das
unhas e do DNA encontrado nas vestes da vítima.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, entendemos que, uma vez que o Direito Penal trata das matérias mais fundamentais da sociedade, abarcando
os assuntos de maior relevância social, entendermos ser primordial
para a manutenção de uma sociedade democrática a propagação
da informação dos crimes e da atuação da Administração da Justiça
sobre eles.
Contudo, proporcionar informação é diferente de realizar julga4 “Como um povo civilizado e autoconfiante lida com inimigos que estupram suas mulheres em gangues? Exércitos os colocam contra a parede e atiram neles; ou nós os enforcamos” (Tradução nossa).
Cf.: Revisiting the Central Park Five case in the #MeToo era”. Disponível em: https://www.wsws.org/
en/articles/2019/06/08/pers-j08.html. Acesso em: 02/08/2019.
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mentos. É preciso, portanto, partir de uma distinção entre informação
sobre o fato e realização de valor com caráter prévio como antecipação da conclusão do processo, de maneira a respeitar os limites da
ingerência da pressão social sobre o exame técnico-jurídico dos fatos.
THE INFLUENCE OF MEDIA IN
CRIMINAL LEGAL PROCEEDINGS
ABSTRACT
This article aims to broach the influence of the media on the spread
of news about crimes and their processing in criminal justice. For illustration, we will start from an analysis of the social repercussion about the
crime called in the USA as “Central Park Jogger”, which was portrayed
in the miniseries produced by Netflix “When they see us”.
Keywords: Media. Influence. Criminal process. Central Park Jogger.
Central Park Five.
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A experiência italiana antimáfia
através da evolução legislativa
no combate à “cosa nostra”1
Emmanuelle Parente Mendes2
RESUMO

O presente trabalho se dedica ao estudo das associações criminosas do tipo mafioso na Itália, e mais especificamente, da “Cosa
Nostra”, a organização mafiosa mais poderosa de Palermo, na Sicília. Para tanto, inicia-se por uma breve análise evolutiva acerca das
características territoriais, políticas e socioeconômicas que favoreceram o surgimento da máfia na Itália. Na sequência, é delimitado o
objeto de estudo, definindo-se o delito de associação criminosa do
tipo mafioso, diferenciando-o de categorias afins por meio de suas
peculiaridades, conforme critérios que influam no estudo da problemática do concurso de agentes, tais como o método mafioso e o
“omertà”. Os delitos correlatos (delitos-fim) são também estudados
sob a ótica de seu fundamento material, em especial, a extorsão, a
usura, a corrupção e a lavagem de capitais. Por fim, procede-se a um
estudo das iniciativas dos órgãos encarregados da investigação e da
persecução penal para o fortalecimento da prevenção e da repressão
às atividades da máfia, com destaque para o sequestro e o confisco
de bens dos mafiosos, expondo e avaliando os desafios atuais no
enfrentamento à globalização das atividades dessas associações.

1 Data de Recebimento: 09/10/2019. Data de Aceite: 20/09/2019.
2 Analista Ministerial do Ministério Público do Estado do Ceará - Pós-Graduada em Direito Tributário
pela Universidade Sete de Setembro - UNI7, Graduada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. E-mail: emmanuelle.mendes@mpce.mp.br
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Palavras-chave: Associação criminosa mafiosa. Extorsão. Corrupção. Lavagem de capitais. Confisco.
1 INTRODUÇÃO
O estudo da evolução da legislação italiana no combate às organizações criminosas permite constatar como a sociedade e as
instituições da Itália perceberam o fenômeno mafioso, a partir,
principalmente, do pós-Guerra, e passaram a reprimir as atividades
da máfia. As peculiaridades desse tipo de associação criminosa, que
a caracterizam e diferenciam de outros tipos penais que têm como
elementar o concurso de pessoas, a forma como controlam setores
de mercado por intermédio de atividades aparentemente lícitas, para
introduzir na economia os ganhos advindos de atividades ilícitas, a
dominação territorial e o segredo sobre sua estrutura e organização,
são fatores que sempre representaram um desafio e um complicador
na investigação e na persecução penal desse delito, e vários outros
a ele correlatos, como a extorsão, a usura, o tráfico de drogas, o
comércio ilegal de armas3.
O ordenamento jurídico italiano, todavia, demorou décadas para
reprimir um fato que já se houvera instalado na sociedade muito
antes, e não sem motivo. O Código Penal italiano de 1930 ainda não
previa o tipo penal de organização criminosa, mas tão somente o
delito de infração associativa, quando duas ou mais pessoas se associam para a prática de infrações contra o Estado ou contra a ordem
pública, até que, em 1982, foi promulgada a Lei Antimáfia Rognoni-La
Torre, a qual leva o nome de um sindicalista morto pela máfia, e que
passou a descrever o delito de associação criminosa do tipo mafioso.
A “Cosa Nostra”, entretanto, já se encontrava relatada em registros
3 As reflexões abordadas neste estudo foram suscitadas no curso sobre “Il Contrasto in Italia alle Organizzazioni Criminali Mafiose e Al Riciclaggio dei Capitali Illeciti”, realizado no período de 10 a 14 de
junho de 2019, na Universidade de Palermo, Itália, e promovido pela Associação dos Juízes Federais do
Brasil – AJUFE, em parceria com a Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará – ESMP.
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da polícia siciliana datados de 18774. A origem do fenômeno remonta
ao período imediatamente após o nascimento da Itália unitária, principalmente no oeste da Sicília, em correspondência com os territórios
onde os latifúndios foram muito desenvolvidos, com o surgimento de
uma figura de excepcional importância na economia local, um representante do latifundiário, responsável por exigir obediência absoluta
dos trabalhadores, muitas vezes de modo violento, como forma de
manutenção da propriedade e de repelir reivindicações econômicas.
A consagração definitiva da máfia ocorre exatamente com a adesão
dos sicilianos poderosos e ricos que preferiram se inserir diretamente
no circuito do novo poder que estava sendo construído, juntando-se
àqueles que, graças à imposição pela força, conquistaram posição de
destaque na sociedade. A inércia do aparato estatal para reprimir o
crescimento desse fenômeno à época se justifica, em parte, em virtude
de uma subestimação do fenômeno e até de uma adesão social, pois
as associações mafiosas se colocaram como entidade paraestatal,
que garantia segurança e outros serviços à comunidade local, mediante retribuição, como cobrança de extorsão e a prática da usura.
A especificidade da estrutura dessa conduta associativa em relação à figura geral está na utilização do método mafioso, pois esse
tipo de associação se vale da força de intimidação do vínculo associativo, e das condições de sujeição que dela derivam para praticar os
ilícitos, além de possuir estrutura piramidal fechada com divisão de
funções entre seus integrantes. A prática de delito associativo é destinada, muitas vezes, à aquisição de gestão e controle de atividades
econômicas, excluindo os demais concorrentes, e do reinvestimento
proveniente de ilícitos na economia pública por meio da lavagem
de capitais. Isso é tornado possível mediante o emprego do recurso
sistemático à corrupção para facilitar a infiltração nas concessões
de obras públicas.

4 Relatório da investigação de Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino publicado em 1877, citado por
Maggiore Salvatore Di Gesare, Comandante del Nucelo Informativo Carabinieri di Palermo.
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Conhecer a origem, o funcionamento, a estrutura e as regras
da associação criminosa do tipo mafioso passou a ser de fundamental necessidade, para entendê-la e obter maior sucesso na sua
investigação e repressão. Identificados esses elementos, os órgãos
encarregados da prevenção e repressão do delito puderam concluir
pela necessidade de combater os ganhos ilícitos da atividade mafiosa, através do sequestro e do confisco de bens e outras medidas
cautelares e preventivas, e a incriminação da transferência ilícita de
valores (lavagem e reemprego de bens e capitais).
O Juiz Giovanni Falcone, ícone do primeiro maxiprocesso italiano, no qual foram julgados os chefes da “Cosa Nostra”, entre 1986
e 1987, identificou a necessidade de especialização das estruturas
investigativas e da formação de grupos de trabalho, e as técnicas de
investigação desenvolvidas por aquela Comissão de magistrados,
que atuou no lendário processo da máfia, ficaram conhecidas como
“Método Falcone”. Em especial, podem ser citadas como suas principais características, a diretriz “follow the money”, pois a investigação
das operações financeiras permite desenvolver uma linha probatória
para comprovar a existência da organização criminosa e sua forma
de funcionamento por meio de seus fluxos financeiros, e a formação
dos maxiprocessos, nos quais eram investigados todos os fatos e
sujeitos envolvidos, como estratégia para comprovar a ligação entre
os crimes perpetrados pelos integrantes da máfia (crimes-fim), e a
própria associação mafiosa como delito-meio autônomo.
A comissão de magistrados que atuou no maxiprocesso julgou
mais de 400 (quatrocentos) acusados, e foram ouvidas centenas de
testemunhas e inúmeros colaboradores, e durou apenas um ano e
dez meses. Àquela época, o procedimento era diverso do atual Código
de Processo Penal italiano. As provas eram colhidas já em sede de
instrução formal pela comissão de juízes, ainda na fase de investigação, e não havia a necessidade de se repetir a prova, a instrução
processual poderia ser sumária. Atualmente, as provas produzidas
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durante a investigação são repetidas judicialmente, após a audiência
preliminar, o que tornou o procedimento menos célere.
Desde o início da repressão estatal à máfia, é dado enfoque à
figura dos colaboradores da justiça, como instrumento de prova
no processo, destacando-se a colaboração de Tommaso Buscetta,
integrante da máfia preso no Brasil, no Caso Tangentopoli (Operação Mãos Limpas). Buscetta foi ouvido em sede de investigação e
depois, no processo penal, beneficiado com medidas administrativas
de proteção, pois à época, não havia ainda disciplina normativa da
colaboração, o que somente veio a ocorrer a partir de 1991, mediante
decreto legislativo que estabeleceu normas para os “arrependidos”,
aqueles que colaboram com a justiça, expostos a perigo grave e
atual, e para a proteção de testemunhas. Ao longo do tempo, foram
disciplinadas as condições de aplicabilidade das medidas de proteção
ao colaborador, de acordo com a situação de perigo a que esteja
exposto, e a extensão das condutas de colaboração, a relevância
e a qualidade das declarações, e os benefícios penais, processuais
penais e penitenciários, como circunstâncias atenuantes de pena,
revogação ou substituição da medida de custódia cautelar.
A necessidade de uma resposta estatal mais eficiente e uma maior
repressão à máfia levaram a uma série de modificações legislativas
nos idos dos anos 1990, inclusive com alterações na estrutura do
Poder Judiciário e do Ministério Público italianos, com a instituição da
Super Procuradoria Antimáfia, dividida em direções distritais e uma
direção nacional. Passam a atuar no processo 03 (três) magistrados,
em fases distintas, um durante a investigação, na apreciação de medidas cautelares, um segundo na audiência preliminar decide sobre a
instauração do processo penal, e por fim, o terceiro juiz, que decide
o mérito da ação penal. Com a reforma do Código de Processo Penal
em 1989, houve a substituição do sistema inquisitório pelo acusatório,
e a extinção da figura do juiz instrutor, que tinha conhecimento dos
fatos antes da formação do contraditório.
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Outras especificidades de cunho penal, processual penal, e de
execução da pena foram previstas em razão do tipo de crime, consistindo um subsistema especial (“doppio binario” - duplo binário). Como
exemplo de medida no âmbito do processo penal, pode-se enfatizar
a inversão do ônus da prova, cabendo ao sujeito comprovar a origem
lícita dos valores, isso porque, a simulação de atos aparentemente
lícitos para dissimular atos ilícitos acarreta a dificuldade da produção
da prova pelo órgão acusatório.
Após os atentados que vitimaram os juízes Falcone e Borsellino,
em 1992, seguem-se modificações do novo Código de Processo Penal
italiano, promulgado já em 1989 e com a conotação de garantista,
o qual passa a ser excepcionado para dar maior repressão estatal
à criminalidade mafiosa, considerando que a legislação antimáfia
prevê uma série de restrições a direitos pessoais e patrimoniais do
investigado e do condenado.
São evidentes os avanços no âmbito legislativo e jurisprudencial.
No entanto, as medidas cautelares de prevenção e repressão ainda
não se têm mostrado suficientes como instrumentos jurídicos para o
combate eficaz contra o crime econômico organizado e instrumentos
de política criminal, que visam proteger o mercado econômico da
reintrodução dos proventos ilícitos na economia.
Os desafios atuais na repressão desses crimes em escala mundial
e num cenário de internacionalização das atividades financeiras,
e ainda, das atividades da máfia, bem como, de desaceleração do
crescimento econômico e de vulnerabilidade do sistema financeiro,
tudo isso somado ao uso de meios tecnológicos e digitais na realização dessas operações, em confronto com as legislações nacionais
de cada Estado envolvido no combate a esse tipo de criminalidade,
são o centro da problemática cuja reflexão iniciamos.
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2 A ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DO TIPO MAFIOSO
2.1 Art. 416-bis do Código Penal italiano
A atuação de organizações criminosas com características da
máfia já era relatada na Sicília, Itália, ainda no Século IXX, quando a
região era dividida em territórios distintos e dominados por grandes
proprietários de terras, que se valiam dos “campieri” para exercer o
controle sobre os camponeses. Os “campieri” se tornaram figuras
tão fortes, que os próprios latifundiários passaram a fazer parte da
associação formada por eles, de modo que o ingresso de pessoas
abastadas, e com formação intelectual, fortaleceu o movimento e
garantiu a impunidade de suas ações criminosas, e uso da ameaça
e da violência para impor os interesses da associação. Dessa forma,
havia uma espécie de negação social do fenômeno, o que repercutiu,
também, no âmbito normativo.
O Código Penal italiano de 1930 incriminava alguns ilícitos caracterizados pela presença estável de um grupo destinado a atos
criminosos específicos. São exemplos a associação subversiva (art.
270), a conspiração política mediante associação (art. 305), o bando
armado (art. 306). O art. 416 criminaliza a associação de três pessoas
com o objetivo de realizar crimes de qualquer gênero. A associação
para delinquir assume, assim, um papel de figura geral neste modelo
de criminalização, que derroga um importante princípio insculpido
na parte geral do Código Penal, e ancorado na criminalização dos
fatos e não das meras intenções: o simples acordo entre duas ou
mais pessoas para realizar um crime singular, que posteriormente
não seja cometido, nem ao menos na forma tentada, não basta para
aplicação de uma pena, apenas eventualmente uma medida de segurança (art.115).
Foi bastante debatida no meio acadêmico, nos tribunais e no
Legislativo, a dificuldade de se prever um tipo penal específico,
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que reconhecesse socialmente o problema da máfia, e descrevesse uma conduta que conseguisse retratar o fenômeno, com suas
peculiaridades e como delito-meio autônomo, e que se consuma
independentemente da prática de outros crimes, mas tão somente
pela existência do concurso de pessoas voltada à persecução de um
programa criminoso específico (MILITELLO, 2016, p. 482-791).
A violência e a gravidade das manifestações da máfia, desde o
fim dos anos 1970, com assassinatos de políticos, magistrados e
jornalistas, atentados e explosões e técnicas terroristas, ensejaram
uma mudança na ação de combate, assinalada pela lei antimáfia de
1982 (Lei nº. 646, de 13.9.1982). Em verdade, as inovações legislativas
que se sucederam em relação a essa matéria foram todas fruto de
intervenções pontuais em resposta aos mais graves ataques mafiosos.
Assim, somente em 1982 foi inserido o artigo 416-bis no Código
Penal italiano, que trata da associação criminosa do tipo mafioso. É
a atual redação do dispositivo:
Art. 416-bis. Qualquer pessoa que faça parte de uma associação do tipo mafioso de três ou mais pessoas é punida
com pena de prisão de três a seis anos.
Quem promove, dirige ou organiza a associação é punido,
apenas por esse motivo, com pena de prisão de quatro a
nove anos.
A associação é do tipo mafioso quando aqueles que fazem
parte dela fazem uso da força de intimidação do vínculo
associativo e da condição de subjugação e silêncio que
dela advém para cometer crimes, adquirir a administração
ou controle de maneira direta ou indireta atividades econômicas, concessões, autorizações, licitações e serviços
públicos, ou obter lucros ou vantagens injustas para si ou
para terceiros ou para impedir ou dificultar o livre exercício
do voto ou obter votos para si ou para outros por ocasião
de consultas eleitorais (1).
Se a associação estiver armada, a pena de prisão de quatro a dez anos é aplicada nos casos previstos no primeiro
parágrafo e de cinco a quinze anos nos casos previstos no
segundo parágrafo.
A associação é considerada armada quando os participantes dispõem, para a consecução do objetivo da associação,
de armas ou materiais explosivos, mesmo que ocultos ou
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mantidos no local de depósito.
Se as atividades econômicas das quais os associados pretendem assumir ou manter o controle forem financiadas,
no todo ou em parte, com o preço, o produto ou o lucro
dos crimes, as penalidades estabelecidas nos parágrafos
anteriores aumentaram de um terço para metade.
No que diz respeito à pessoa condenada, o confisco das
coisas que foram usadas ou destinadas a cometer o crime é
sempre obrigatório e das coisas que são o preço, o produto,
o lucro ou que constituem seu uso.
Licenças para polícia, comércio, agente de pesca no mercado atacadista, concessões públicas de água e os direitos
a elas relacionados, bem como registros de empreiteiros de
obras públicas ou suprimentos dos quais os condenados
eram proprietários (2).
As disposições deste artigo também se aplicam à Camorra
e a outras associações, ainda que localmente nomeadas,
as quais, aproveitando a força intimidadora do vínculo
associativo, buscam objetivos correspondentes aos das
associações do tipo máfia (3).
(1) Subseção assim modificada pelo art. 11 bis, D.L. 8 de
junho de 1992, n. 306.
(2) A segunda parte deste parágrafo foi revogada pelo art.
36, segundo parágrafo da Lei 19 de março de 1990, n. 55.
(3) Artigo adicionado pela Lei 13 de setembro de 1982,
n. 646.

O tipo geral do art. 416 (associação para delinquir) concentra o
desvalor penal no programa criminoso indeterminado do grupo. Ao
invés disso, a figura especial antimáfia atribui valor qualificativo às
modalidades pelas quais o grupo age, para além de especificar seu
programa de atividades, tanto ilícitas quanto lícitas, pois define o
específico método mafioso que caracteriza a conduta associativa
(CAPPITELLI, 2011, p. 1734).
2.2 O método mafioso
Entre as várias formas de associações criminosas, mais ou menos
especializadas na prática de certos crimes, a principal característica
de uma associação da máfia é o controle territorial, ainda que isso
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não impeça que as atividades ilegais dos associados possam ser realizadas mesmo fora de seu território de dominação. O objetivo final
da associação da máfia, absolutamente comparável ao das organizações estatais e, portanto, normalmente em contraste, é gerenciar
todos os aspectos da vida social, econômica e política que ocorrem
no território considerado dentro de sua competência.
A máfia, portanto, é uma associação secreta apenas na medida
em que, internamente, sua organização e os papéis desempenhados
pelos associados não sejam conhecidos (“omertà”). Pertencer à máfia, por outro lado, não apenas pode, mas deve ser fato conhecido
externamente, como meio de garantir o respeito e a submissão de
terceiros às suas regras, inclusive com a imposição de suas decisões,
e o pagamento de extorsão pela comunidade local, com nítidas características de organização paraestatal. A implementação do método
mafioso implica a realização de atos específicos de intimidação para
consecução dos fins perseguidos pela associação criminosa, e essa
intimidação no âmbito territorial de incidência da associação decorre
da notoriedade de sua pertença.
Conforme a literal disposição do art. 416-bis, o método mafioso
consiste “em valer-se da força de intimidação do vínculo associativo
e da condição de sujeição e de ‘omertà’ que dela deriva” para realizar
um propósito da associação. “Omertà” é um termo da língua napolitana que define um código de honra de organizações mafiosas do Sul
da Itália. Fundamenta-se num forte sentido de família e num voto de
silêncio que impede cooperar com autoridades policiais ou judiciárias.
O caráter intimidativo da associação deve ser atual, ainda que
não necessariamente integrado por atos concretos de violência ou de
ameaça relativos às várias atividades pretendidas, vale dizer, basta
que o grupo criminoso tenha já assumido uma posição dominante
sobre as escolhas livres dos cidadãos e possa, assim, colocar em
prática um propósito criminoso (BORELLI, 2007, p. 2781), pelo qual,
em um determinado contexto, os sujeitos acreditam na capacidade
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dos componentes da organização criminosa de realizar facilmente
atos de vingança ou de retaliação.
O método mafioso é, por seu turno, funcional à persecução de
um programa de atividades diferenciadas, tanto penalmente ilícitas
(“cometer delitos” ou as formas mais específicas de “impedir ou dificultar o livre exercício de voto ou de buscar votos para si ou para
outrem por ocasião de consultas eleitorais”), quanto lícitas (“adquirir
a gestão ou o controle da atividade econômica, de concessões, de
autorizações, obras e serviços públicos ou para realizar ou conseguir vantagens injustas para si ou para outrem”). Requisitos, além
disso, configurados de modo específico: as finalidades perseguidas
pela atuação da máfia não necessariamente se devem realizar, mas
é suficiente também apenas uma dessas a integrar o ilícito, que permanece sempre único, ainda que estejam presentes uma pluralidade
de finalidades já mencionadas.
2.3 A “Cosa Nostra”: origem, estrutura e regras
A palavra “máfia” é uma criação literária, na região da Sicília,
assim como nos Estados Unidos da América, essa organização criminosa é chamada de “Cosa Nostra”, uma associação formada pelos
“homens de honra”, que possui estrutura piramidal com base territorial (provincial), e é administrada de acordo com regras precisas.
Para ingressar na “famiglia”, o homem de honra deve prestar um
pacto de sangue numa cerimônia secreta - “la punciuta” -, conhecida
como batizado. Os homens de honra recrutam novos integrantes e se
tornam “padrinhos” daqueles jovens que indicam, sendo responsáveis pelo comportamento deles, os quais se submetem às regras de
conduta e deveres para com a família. O chefe da família é escolhido
por meio de consulta eleitoral, e controla todos os aspectos da vida
social do território. Seguindo em direção ao vértice da pirâmide,
tem-se o “mandamento”, formado pela reunião de três famílias de
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territórios contíguos. A reunião dos mandamentos de uma província
é a “commissione”, que correspondem às nove regiões da Sicília. A
comissão mais importante da Sicília é a de Palermo5.
Essa característica de dominação do território é uma das peculiaridades mais marcantes da associação criminosa do tipo mafioso,
pois funciona como uma entidade paraestatal que controla toda a
vida política, econômica e social dentro do seu território de atuação,
e impõe o seu tributo e as suas regras à coletividade. O segundo fator
citado como elementar da máfia é o segredo sobre o funcionamento interno da organização criminosa, seus chefes e as divisões de
funções; por outro lado, é difundida socialmente a imagem de integrante da máfia, para imposição do temor social e reconhecimento
e poder do mafioso, pois, do contrário, o mafioso seria tão somente
um criminoso comum.
Por esse motivo, o grande desafio das autoridades encarregadas
da persecução penal é penetrar o segredo da máfia, conhecer sua
estrutura, seus líderes e suas atividades, os crimes cometidos, para
prever seu comportamento futuro, e tornar todas essas informações
úteis no processo penal.
O primeiro colaborador da justiça que permitiu ao Estado tornar
utilizáveis os elementos da estrutura e das regras da “Cosa Nostra” foi
Tommaso Buscetta, no maxiprocesso de 1986/1987, em rompimento
ao “omertà”. Suas declarações à comissão de magistrados integrada
por Giovanni Falcone e Paolo Borsellino permitiram provar que a
“Cosa Nostra” é uma organização vertical com estrutura piramidal,
fortemente enraizada no território e administrada de acordo com
regras rigorosas.
A dominação territorial é exercida, normalmente, por meio da
prática de extorsão. Os mafiosos instituem a cobrança habitual de
um pagamento forçado aos estabelecimentos comerciais locais,

5 DI GESARE, Salvatore. “La Criminalitá Mafiosa In Sicilia”. Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Giurisprudenza.

30

Revista Acadêmica Escola Superior do Ministério Público do Ceará

com a finalidade de demonstração de força, de direção e comando,
e também de proteção. O valor dessa contribuição é proporcional
ao volume de faturamento e à renda do sujeito obrigado a pagá-lo,
para financiar os serviços prestados pela associação e para reforçar a
presença no território, pois a máfia tem o poder de autorizar ou não
o funcionamento dos estabelecimentos na região. Também a usura
é uma modalidade de submeter a população, mediante a concessão
de empréstimos a indivíduos e empresários, que se tornam reféns
das imposições e dos interesses da família.
Ao longo de sua história, a “Cosa Nostra” passou por diversas
fases, para se adaptar às condições sociopolíticas e econômicas, e
também, às inovações normativas e jurisprudenciais de repressão às
suas atividades, a fim de perpetuar-se no controle de seu território de
atuação, mas permanecem as diretrizes da “famiglia” como valores
de seus integrantes na prática de seus negócios.
3 CONDUTAS TÍPICAS RELACIONADAS
À ATIVIDADE DA MÁFIA
A figura típica descrita no art. 416-bis do Código Penal italiano
especifica o programa de atividades da associação criminosa do tipo
mafioso, que atua utilizando-se da dominação territorial e da intimidação dos cidadãos, e da lealdade e do sigilo de seus integrantes,
para perseguir objetivos comuns, seja por via da prática de crimes,
ou de outras atividades normalmente lícitas. É o chamado método
mafioso. Para consumação do delito de associação mafiosa, não
é imprescindível, todavia, a consumação, ou mesmo o início de
execução, dos crimes correlatos que podem vir a fazer parte de seu
programa criminoso. Assim, não se exige que a finalidade do grupo
se realize concretamente, mas é suficiente que ela exista na intenção
(dolo), a orientar as suas atividades, para integrar o ilícito, que permanece sempre único, ainda que estejam presentes uma pluralidade
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de finalidades elencadas na disposição legal.
Apesar disso, é comum a correlação de alguns crimes com as
atividades da máfia, tais como, a extorsão, a usura, a corrupção, e
a lavagem de capitais.
3.1 Extorsão
É o crime típico da associação da máfia, acima de tudo, porque a
caracteriza como “senhoria” do território. A extorsão, de fato, serve
tanto à manutenção econômica dos associados quanto à própria
estrutura e à imposição de sua própria vontade à população. Os
operadores econômicos e comerciais devem pagar sua contribuição
aos cofres da máfia como fazem para o Estado e, normalmente, proporcionalmente às suas possibilidades. A “Cosa Nostra” se comporta
exatamente como as instituições legítimas, que avaliam as receitas
de cada um e mediam mesmo em situações de dificuldade temporária. Não raramente, a extorsão precede outras atividades ilegais
propedêuticas, sutilmente voltadas para a aquisição de atividades
comerciais direcionadas.
A Corte de Cassação italiana, em suas decisões, descreve as peculiaridades do crime de extorsão praticada no contexto do fenômeno
mafioso da seguinte forma:
Por extorsão "ambiental", entendemos aquela forma particular de extorsão, perpetrada por sujeitos notoriamente
incluídos em grupos criminosos perigosos que o dominam
em um determinado território e que são imediatamente
percebidos pelos habitantes dessa área como concretos e de
certa implementação, dada a força criminosa da associação
de pertença ao sujeito agente, mesmo se implementado
com linguagem e gestos enigmáticos, desde que sejam
adequados para instilar medo e coagir a vontade da vítima.
(Parcialmente rejeitado, App. Reggio Calabria, 02/02/2014).
Seção de cassação criminal II 10 de dezembro de 2014 n.
53652.
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Extrai-se, então, as seguintes elementares do tipo penal: a) coagir alguém a fazer ou a omitir (coação); b) mediante violência ou
ameaça; c) buscar para si ou para outrem um proveito injusto em
prejuízo de outrem.
É possível traçar um comparativo entre o tipo do art. 6296 do
Código Penal italiano e o art. 1587 do Código Penal brasileiro. No
Brasil, exige-se que a ameaça seja grave, e a vantagem faz parte
do dolo específico, sem necessidade que venha a se alcançar esse
resultado para consumação do crime de extorsão, enquanto que na
Itália, não se exige que a ameaça seja grave, bastando que seja séria o suficiente para coagir a vontade do sujeito passivo, e o sujeito
ativo tem de alcançar a vantagem pretendida, havendo a previsão
de circunstância agravante se o sujeito da extorsão é integrante de
associação mafiosa.
No nível operacional, a prática de extorsão, diretamente ligada à
capacidade de intimidação da organização, continua sendo uma das
principais atividades da máfia ainda na atualidade, sendo perpetrada contra operadores econômicos pertencentes aos mais variados
setores produtivos, como um processo de acumulação parasitária
que garante às famílias mafiosas pronta liquidez, mesmo com a
diminuição das receitas decorrentes dessa prática.
No entanto, a dimensão real do fenômeno da extorsão não é
fácil de quantificar, uma vez que muitas vítimas ainda preferem
não denunciar.

6 Art. 629. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche
cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque
a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre
taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.
(Quem, por violência ou ameaça, forçar alguém a fazer ou omitir algo, obtém para si ou para os outros
um lucro injusto com os danos de outros, é punido com prisão de cinco a dez anos e multa de 1.000
a 4.000 euros.
A pena é de prisão de seis a vinte anos e multa de 5.000 a 15.000 euros, se alguma das circunstâncias
indicadas no último parágrafo do artigo anterior estiver incluída.)
7 Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou
para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
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A omissão em noticiar as autoridades das exigências extorsivas
foi considerada pelo próprio ordenamento jurídico como ilícita e diretamente sancionada, ainda que por via extrapenal. Foi introduzida
uma causa de exclusão das licitações dos empreendedores que não
tenham denunciado crimes de extorsão e de concussão agravada
cometidos contra eles por terceiros.
3.2 Usura
A usura é uma importante fonte de proveitos para a máfia, atrás
apenas da extorsão e do tráfico de drogas. Difere de outros delitos
porque não tem a violência ou a ameaça dentre seus elementos,
dependendo de um ato voluntário da vítima, consistindo num delito-contrato, em que a taxa de juros é superior à taxa limite calculada
pelo Ministério do Tesouro (usura presumida), ou é superior à média
praticada para aquele tipo de operação e o sujeito passivo está em
condições de dificuldade econômica (usura em concreto) (INSOLERA,
1997, p. 126).
Por meio da usura, as associações mafiosas visam a: lavar parte de
sua riqueza ilícita; controlar o território; tomar posse das atividades
produtivas e comerciais, influenciando as dinâmicas do mercado
em que operam.
Com as reformas no Código Penal italiano promovidas em 1992
e 1996, na redação do art. 644 e o novo art. 644-bis, os comportamentos ilícitos passaram a ser
(...) cada vez mais associados à atividade de membros de
organizações criminosas: e na experiência mais recente,
é relativamente comum que a lucratividade de situações
críticas enfrentadas pelos empreendedores seja resolvida
não apenas na obtenção de interesse usurário, mas também na conquista de uma posição de controle da empresa
dessa maneira ‘subsidiada’, talvez por meio da venda das
ações majoritárias da empresa que exerce a atividade empreendedora, com um duplo resultado: garantir a lavagem
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de dinheiro de proveniência ilícita e a inclusão no mundo
dos negócios. (MUCCIARELLI, 1993, p. 140).

O art. 644 estabelece a apreensão e o confisco dos bens do usurário e institui dois fundos: o fundo de solidariedade para os empresários
que denunciem os usurários, através da concessão de um mútuo
subsidiado pelo Estado, e o fundo de prevenção, por intermédio de
somas de dinheiro para garantir aos bancos os empréstimos concedidos a empresários em dificuldade, com o intuito de diminuir o
poder da máfia sobre a comunidade em seu território de dominação,
reconhecida a relação entre condutas extorsivas, usura, e a difusão
do fenômeno mafioso.
3.3 Corrupção
A infiltração de agentes da máfia nas instituições públicas mostrou-se uma das formas mais eficazes de assegurar a consecução do
programa criminoso da associação. Nessas circunstâncias, as reformas legislativas, a partir da década de 1990, visaram tornar cada vez
mais ampla a área de punibilidade dos fatos e cada vez mais severa
a resposta sancionatória correspondente.
Tradicionalmente, a corrupção surgiu como um contrato ilícito
entre um sujeito privado e um agente público, tendo por objeto a troca
entre uma retribuição indevida e um ato de ofício (do ut des), e com
características semelhantes a um contrato não formal de compra e
venda, dotado, portanto, dos seguintes requisitos:
bilateralidade das condutas: corrupção ativa + corrupção passiva.
determinabilidade do ato comprado/vendido: proporção entre os
valores do ato e da retribuição.
Ausência de vícios de vontade.
Para a doutrina prevalente, entretanto, a corrupção é crime único
plurissubjetivo, de concurso necessário, haja vista que não existe um

35

corrupto sem um corruptor, diferentemente da disciplina do ordenamento penal brasileiro, que prevê dois tipos penais distintos, de
corrupção ativa e de corrupção passiva, como condutas unilaterais
(arts. 317 e 333 do Código Penal brasileiro).
Retornando ao Código Penal italiano, tem-se que, se o corruptor
propõe o acordo, mas o agente público não o aceita, ou, por outro
lado, se o corrupto solicita a vantagem, mas o agente privado não
anui, não se configura o delito de corrupção, mas outro tipo, o de
instigação à corrupção.
Os doutrinadores distinguem a corrupção em própria e imprópria: na corrupção própria, o agente público realiza ato contrário
aos deveres de ofício, em favor dos interesses da máfia (art. 319 do
Código Penal italiano), e na corrupção imprópria, o agente público
realiza ato de ofício, mas para beneficiar a associação criminosa e
suas atividades (art. 318).8
O desenvolvimento dessa prática acarretou o surgimento de
outros modelos de acordos com agentes públicos, inclusive com a
remuneração permanente do funcionário estatal pelo agente privado,
e não mais o pagamento por um ato específico, como se viu no Caso
Tangentopoli (Mãos Limpas), citado como paradigma semelhante à
Operação Lava Jato, no Brasil.
O art. 319-bis do Código Penal italiano prevê ainda uma circunstância agravante, se o fato disser respeito à estipulação de contratos
em que esteja envolvida a administração a que o funcionário público
pertence.
A partir de 2015, a legislação passou a determinar a obrigação de

8 Codice Penale.
Titolo II – Dei delitti contro la Pubblica amministrazione.
Art. 318: Corruzione per un atto d’ufficio.
O funcionário público que, pelo exercício de suas funções ou poderes, recebe indevidamente, para si ou
para terceiros, dinheiro ou outro benefício ou aceita a promessa, é punido com prisão de um a seis anos.
Art. 319: Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.
O funcionário público que, por ter omitido ou retardado um ato de seu encargo, ou por ter executado ou
tiver praticado um ato contrário às funções do cargo, recebe por si mesmo ou para terceiros, dinheiro
ou outro benefício, ou aceitar a promessa, é punido com prisão de seis a dez anos.
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reparação pecuniária dos danos materiais decorrentes da prática de
corrupção, e inovou ao prever hipótese de atenuação de pena para
o colaborador post delictum.
Por fim, a Reforma Spazzacorrotti (2019), dentre outras modificações, passou a prever uma causa de exclusão de punibilidade em
caso de autodenúncia realizada no prazo de 04 (quatro) meses após
o fato, e de colaboração processual, exigindo, como pressuposto
para a concessão do benefício, a reparação pecuniária dos danos.
A imperiosa necessidade de manterem-se hígidas as instituições
públicas (administrativas, legislativas e judiciárias), para a realização
dos fins estatais, inclusive por meio do impedimento da atuação de
organizações criminosas, e sua ingerência no âmbito socieconômico
e político do País, é valor perseguido pelas sociedades, através das
medidas de prevenção e de repressão à conduta do agente público,
que se corrompe em benefício do interesse próprio e de terceiros,
contrários mesmos àqueles fins sociais.
3.4 Lavagem e reemprego de bens e capitais de origem ilícita
Até 1978, o ordenamento penal italiano descrevia tão somente
a figura da receptação. Com a atual redação do art. 648 do Código
Penal, o crime de reintrodução de proventos ilícitos (valores, dinheiro, capitais) na economia deixa de ser uma agressão ao patrimônio
individual, tratando-se de ofensa à ordem econômica.
Assim, o art. 648 pune a conduta do terceiro que não concorreu
para a prática do crime antecedente, mas que, a fim de obter lucro
para si ou para outrem, compra, recebe ou oculta dinheiro ou coisas
provenientes de qualquer crime, ou interfere em fazê-los comprar,
receber ou ocultar.
Para a configuração do crime de lavagem (“riciclaggio”), exige-se
que o seu autor esteja ciente da origem ilícita dos valores ou das
mercadorias recebidas, sem que seja indispensável que tenha co-

37

nhecimento preciso e completo das circunstâncias de tempo, modo e
local do crime antecedente ou pressuposto. Basta que, das evidências
indiretas e inequívocas, e suscetíveis de gerar em qualquer pessoa
com capacidade intelectual média, e de acordo com a experiência
comum a certeza da origem ilícita do bem ou do dinheiro, se possa
concluir que o agente soubesse que aquilo que recebeu adviera da
prática de um crime antecedente ou pressuposto. Não existe, portanto, a figura culposa da lavagem, pois deve estar presente o dolo,
na consciência da origem delituosa dos bens e valores.
A lei também exige a existência do objetivo de obter lucro para
si ou para outrem. Lucro significa qualquer utilidade ou vantagem
derivada da posse da coisa, e não é necessário que o agente tenha
efetivamente atingido o lucro desejado.
Inicialmente, o fato típico estava ligado a delitos pressupostos: sequestro para extorsão, extorsão e roubo. O alargamento progressivo
chegou à ideia de que todos os delitos contra o patrimônio podem
dar ensejo à lavagem (RAZZANTE, 2005).
A conduta daquele que participou da execução do crime pressuposto e pratica a autolavagem (“autoriciclaggio”) está prevista no art.
648-bis do CP, que dispõe:
Aplica-se a pena de reclusão de dois a oito anos e de
multa de 5.000 a 25.000 euros a quem, tendo cometido ou
concorrido para cometer um delito não culposo, emprega,
substitui, transfere, em atividades econômicas, financeiras,
empreendedoras ou especulativas, o dinheiro, os bens e
outras utilidades provenientes do cometimento de tal delito,
de modo a dificultar concretamente a identificação de sua
proveniência delituosa.

O sujeito ativo dos delitos de receptação, lavagem ou reemprego não pode ter participado da prática do delito pressuposto; caso
contrário, incidirá da figura do art. 648-bis, em concurso de crimes
(delito antecedente e autolavagem). Essa é a razão pela qual a pena
de autolavagem é inferior à pena do crime de lavagem.
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O reemprego consiste em utilizar, em atividades econômicas ou
financeiras, dinheiro, bens ou outros benefícios provenientes do
crime, para o qual o autor do reemprego não concorreu, e está previsto no art. 648-ter do CP. Esse crime difere da lavagem de dinheiro
prevista no art. 648-bis, porque tem como objeto dinheiro, bens ou
outros benefícios normalmente já “limpos”, e se diferencia do delito
de recebimento comum, previsto no art. 648 do Código Penal, com
relação ao qual o elemento especializado consiste, essencialmente,
no fato de que o uso de produtos ilícitos, diferentemente do que
ocorre no recebimento de bens roubados, não constitui um pós-fato
que não é punível, mas assume relevância criminal, pois é reinserido
no mercado econômico-financeiro (Seção de cassação criminal II,
11 de dezembro de 2013, n. 5546).
Uma das questões mais debatidas em relação à aplicabilidade da
legislação contra lavagem de dinheiro diz respeito à compatibilidade
do delito com o crime de associação criminosa do tipo mafioso, do
art. 416-bis. Este dispositivo contém, em seu parágrafo 3º, uma causa de aumento de pena para os casos em que o financiamento das
atividades da máfia é realizado pela lavagem do produto do crime9.
Considerando que o tipo do art. 416-bis do Código Penal pode ser
entendido como um crime diretamente produtivo de capital ilícito,
suscetível, como tal, a operações de lavagem, o legislador regulamentou a hipótese em que as atividades econômicas das quais os
associados pretendem assumir ou manter o controle sejam financiadas total ou parcialmente com o produto ou o lucro dos crimes.
Em consonância com a intervenção do legislador mais recente,
que, ao renunciar à seleção preventiva da lista de crimes presumidos,
pretendeu liberar o escopo de aplicação do art. 648-bis de restrições,
a Corte de Cassação declarou a absoluta falta de fundamento da suposição de que não seria possível derivar riqueza da mera consumação
9 Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono
finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi
precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
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do crime referido no art. 416-bis do Código Penal, ao considerar as
características peculiares do fenômeno nele incriminado, tanto por
meio da prática de crimes como, acima de tudo, usando do controle social de que gozam, sabido que o sucesso das reivindicações
associativas é, indubitavelmente, determinado pelo clima de medo
espalhado pela sociedade, razão pela qual a associação mafiosa
persegue e consegue alcançar, concretamente, objetivos de natureza
econômica formalmente legítimos, sem sequer recorrer a atos explícitos de violência ou coerção, mas apenas explorando sua própria
renda, posição, ou a ameaça velada e a intimidação que a distingue.
O objetivo aparentemente legítimo que move a associação é infundido, portanto, com a ilegalidade do método mafioso usado para
alcançá-lo, e o delito de associação criminosa do tipo mafioso pode
muito bem ser fonte de capital ilícito; como tal, uma suposição potencial do crime de lavagem de bens e capitais, nos termos do art. 648-bis.
As práticas de reinvestimento de bens e valores provenientes de
atividades ilícitas na economia pública, mediante o emprego sistemático da corrupção, para facilitar a infiltração nas concessões de
obras públicas, são o exemplo mais nítido dos pontos de contato
entre os delitos de organização criminosa mafiosa, corrupção e
lavagem de bens e capitais. Em termos concretos, pode ser citado
o caso da Máfia Capital, no qual a investigação realizada no ano de
2010, em Roma, detectou a prática de delito associativo destinado à
aquisição de gestão e controle de atividades econômicas por meio
da lavagem de dinheiro, da corrupção, dentre outros, excluindo os
demais concorrentes, pois restou comprovada a ligação entre dois
grupos empresários no âmbito de obras públicas romanas.
Importante destacar, ainda, a contribuição do Banco d’Itália na
prevenção e, também, na repressão à lavagem de dinheiro. A instituição financeira, que detém autonomia operacional e decisória, é
responsável pela verificação de atividades consideradas suspeitas,
analisa os dados enviados pelos agentes intermediários (bancos),
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realiza inspeções in loco, e possui não apenas competência normativa, mas também, sancionatória.
Não se pode deixar de reconhecer que realizar uma política eficaz
de combate à lavagem de dinheiro significa garantir, principalmente,
a proteção da ordem econômica, da livre iniciativa e da liberdade de
concorrência, uma vez que os movimentos financeiros que materializam o fenômeno em análise possibilitam multiplicar a riqueza já
imerecidamente possuída, e adquirir fatias importantes de setores
da economia, devido à posição de privilégio em relação aos demais
atores do mercado.
As dificuldades para se combater o reingresso de capitais no mercado, entretanto, continuam desafiando as instituições de regulação
e controle, pois a máfia se aproveita das vantagens da globalização,
dos países com normas menos severas, do incremento de meios
difíceis de rastrear, do aumento do custo de crédito e do baixo incentivo ao investimento, para injetar o capital de origem ilícita nos
circuitos legais.
4 A REPRESSÃO ESTATAL À ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA DO TIPO MAFIOSO
Delineada a conjuntura em que atuam as associações da máfia,
as quais, impulsionadas pela intenção de obter lucros e vantagens
injustas, recorrem constantemente à corrupção, à extorsão, à usura,
e à lavagem de bens e capitais de origem ilícita, a fim de garantir
impunidade pelos crimes cometidos, mas sobretudo aumentar a
riqueza já possuída e aumentar seu poder econômico, graças ao
qual, frequentemente, influencia e manobra também as escolhas
políticas do país, resta evidente que a contenção dessas atividades
exige a adoção de medidas de prevenção para proteção da ordem
social e econômica, além da repressão estatal às práticas criminosas concretas.
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Dentro desse contexto, o reforço das medidas de prevenção
é o outro pilar da lei antimáfia de 1982. São impostas restrições
a liberdades pessoais e ao patrimônio de agentes envolvidos nas
associações criminosas de tipo mafioso, diretamente, ou pela via
do concurso externo, como, p. ex., o sequestro e confisco de bens e
valores, a proibição de contratar com o Poder Público, dentre outros
(MENDITTO, 2015).10
Em particular, a introdução do confisco dos bens dos mafiosos
no corpo da lei representa uma mudança cultural, pois sanções efetivas que golpeiam os patrimônios ilícitos são mais temidas pelas
organizações criminosas até mesmo do que as ameaças penais de
restrição à liberdade de seus integrantes.
4.1 Maxiprocesso e Método Falcone
Logo após a inclusão do art. 416-bis no Código Penal italiano pela
Lei Rognoni-La Torre, em 1982, houve o julgamento do maxiprocesso
contra a organização mafiosa “Cosa Nostra”, iniciado em Palermo em
1986. Foi o primeiro com um número tão elevado de indiciados (476),
e se concluiu na Corte de Cassação em 1992, com a confirmação da
grande maioria das condenações cominadas - mais de 80 (oitenta)
penas de prisão perpétua. O impacto simbólico foi enorme, pois, pela
primeira vez, a máfia era submetida pelo Estado. A publicidade das
audiências amplificou o valor de atos como os depoimentos dos primeiros colaboradores da justiça, como aquela de Tommaso Buscetta,
chefe da máfia preso no Brasil. As suas revelações romperam o véu
de segredo que envolvia, até então, a organização interna da máfia
palermitana e constituíram importante fonte de prova convalidada
em juízo.

10 MENDITTO, Francesco. Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali):
da misure di polizia a prevenzione della criminalità da profitto, www.penalecontemporaneo.it , 2015.
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A quebra da impunidade enfraqueceu a opinião pública a respeito
do poderio dos mafiosos, e atiçou a ira da “Cosa Nostra”, que passou
a se opor decisiva e violentamente ao Estado, com alguns ataques
terroristas que vitimaram, inclusive, os juízes Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino, em 1992, os quais atuaram no maxiprocesso.
A forma de condução das investigações e do julgamento do
processo contra a “Cosa Nostra”, pela comissão de magistrados e
membros do Ministério Público liderada por Falcone, foi considerada
inovadora à época, podendo-se destacar como características do
chamado Método Falcone:
a) a utilização das informações financeiras e bancárias como forma de detectar as transações e movimentações realizadas pela máfia,
para construir uma linha probatória capaz de elucidar quem são os
integrantes da associação, e os agentes colaboradores e corruptos,
sua forma de organização e atuação, tudo por intermédio de seus
fluxos financeiros (“follow the money”);
b) distinção entre crime-meio e crime-fim: crime-meio é a associação mafiosa mesma, crimes-fim são os outros delitos (fatos
específicos);
c) formação de grupos de trabalho especializados na investigação,
e no processamento dos crimes de associação criminosa do tipo
mafioso e delitos correlatos.
Constatado que a produção de provas relacionadas à materialidade e à autoria dos crimes-fim é bem mais fácil do que provar
o crime-meio de associação mafiosa, os órgãos encarregados da
persecução penal adotaram como estratégia constituir a prova do
liame entre os crimes-fim e o crime-meio, a demonstrar a existência
da associação mafiosa. Por isso, entendeu-se que mais adequado era
a formação dos maxiprocessos, ou seja, processos que abrangessem
todos esses fatos e sujeitos imputados.
Diante das ações violentas empregadas pela “Cosa Nostra” em
retaliação às condenações do maxiprocesso, houve a necessidade de
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uma resposta estatal mais eficiente e uma maior repressão à máfia, o
que ensejou uma série de modificações legislativas nos idos dos anos
1990, inclusive com alterações na estrutura do Poder Judiciário e do
Ministério Público italianos, com a instituição da Super Procuradoria
Antimáfia, dividida em direções distritais e uma direção nacional.
Passam a atuar no processo 03 (três) magistrados, em fases distintas,
um durante a investigação, na apreciação de medidas cautelares,
um segundo na audiência preliminar decide sobre a instauração do
processo penal, e por fim, o terceiro juiz, que decide o mérito da ação
penal. Com a reforma do Código de Processo Penal em 1989, houve
a substituição do sistema inquisitório pelo acusatório, e a extinção
da figura do juiz instrutor, que tinha conhecimento dos fatos antes
da formação do contraditório.
Outras especificidades de cunho penal, processual penal, e de
execução da pena foram previstas em razão do tipo de crime, consistindo em um subsistema especial (“doppio binario” - duplo binário)
(SCAGLIONE, 2009, p. 130). Como exemplo de medida no âmbito do
processo penal, pode-se enfatizar a inversão do ônus da prova, cabendo ao sujeito comprovar a origem lícita dos valores, isso porque, a
simulação de atos aparentemente lícitos para dissimular atos ilícitos
acarreta a dificuldade da produção da prova pelo órgão acusatório.
Entretanto, várias das diretrizes do Método Falcone são ainda
hoje seguidas no processamento dos crimes relacionados às associações mafiosas.
4.2 Medidas cautelares e preventivas:
o confisco de bens e valores
As medidas administrativas de prevenção não têm disciplina
específica no texto constitucional, mas possuem limites derivados
da Constituição italiana, tais como, os princípios da reserva de lei e
da reserva de jurisdição. O panorama da imposição de medidas de
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caráter administrativo que impõem alguma restrição a liberdades
pessoais e ao patrimônio exige a verificação da presença do pressuposto de periculosidade social, com vistas a garantir a realização da
função social da propriedade.
O crime organizado alcançou um nível de excelência absoluta
ao ocultar a riqueza ilícita acumulada ao longo dos anos, e em sua
subsequente reutilização na economia. Por esse motivo, a prova
da origem ilícita do patrimônio deve, inevitavelmente, referir-se a
todos os instrumentos típicos do processo criminal (interceptações,
testemunhas e colaboradores da justiça, aquisições de documentos
em bancos e administrações públicas), considerando que as medidas
cautelares garantem uma amplitude que os meios administrativos
de prevenção não têm.
Dentre todas as medidas preventivas e cautelares, o confisco assume posição de destaque, porque se relaciona à ideia de combater as
associações criminosas por meio da perda de seus proventos ilícitos.
Em outras palavras, desmotivar a escolha pelo crime, retirando-lhe
as vantagens. Cuida-se de medida não necessariamente penal, mas
de prevenção patrimonial; todavia, submetida à reserva de jurisdição.
A ideia de confisco foi alargada a partir dos anos 1990, quando se
afastou a necessidade de comprovar a relação entre os proventos e
a conduta ilícita, cabendo ao investigado provar a origem lícita dos
proventos. A legislação italiana atual permite, inclusive, o confisco
antes da condenação criminal. Essa previsão, no entanto, entrou
em confronto com as legislações de outros países, o que dificultou
a concessão de pedidos de confisco e repatriamento dos proventos
formulados a outros Estados, que não admitem o confisco sem condenação penal.
A evolução legislativa, doutrinária e jurisprudencial levou à conceituação de tipos de confisco, desde o confisco clássico, em que a
vantagem ilícita era proveniente diretamente da prática de um delito,
passando pelo confisco de valores, em que não há a necessidade
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de comprovar-se a relação direta entre a vantagem e o crime, e o
confisco estendido, baseado em formas penetrantes de detecção e
simplificações significativas do regime das provas. Assim, pessoas
condenadas por crimes graves ou mesmo ainda não condenadas podem ter seus bens confiscados, se o valor deles for desproporcional à
renda legítima das pessoas envolvidas, e se estas não demonstrarem
a fonte legítima dos bens. Ao Ministério Público cabe demonstrar
apenas essa desproporção.
Um artifício bastante utilizado pelas associações criminosas para
ocultar a propriedade dos bens é a utilização de interpostas pessoas
que se declaram proprietárias dos bens e/ou valores (“laranjas”). A
conduta desse terceiro de má-fé é incriminada pelo art. 12-quinquies
do Decreto-lei nº 306/1992, convertido na Lei nº 356/1992, segundo
o qual: “a menos que o fato constitua um crime mais grave, aquele
que atribui falsamente a outros a propriedade ou disponibilidade de
dinheiro, bens ou outras utilidades para contornar as disposições
legais sobre prevenção patrimonial, ou medidas antifraude, ou para
facilitar a prática de um dos crimes nos termos dos arts. 648, 648bis e 648-ter do Código Penal, é punido com pena de prisão de dois
a seis anos”.
A jurisprudência dos tribunais italianos entende possível, por essa
razão, o confisco relativo a terceiros. A indisponibilidade dos bens
de “laranjas” exige, contudo, a existência de indícios concretos de
vínculos possíveis de dissimulação da real propriedade dos bens.
Esses indícios podem ser extraídos do tipo de atividade desenvolvida
pelo terceiro, da proporcionalidade entre seu patrimônio e renda, da
mudança súbita e injustificada de setor de atuação profissional, de
contatos entre o mafioso e o terceiro, dentre outros. Nesse caso, incide no tipo penal de concurso externo com a associação criminosa, e
portanto sofre sanção penal pela prática de crime; porém, ainda que
não haja a responsabilização penal do terceiro, é possível o confisco
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do bem ou valor transferido ilicitamente11.
Mesmo considerando os avanços nos âmbitos normativo e jurisprudencial na regulamentação e na aplicação das medidas cautelares e de prevenção, é assente que o maior obstáculo à eficácia das
medidas de sequestro e confisco, em tempos de riqueza móvel no
âmbito internacional, está na identificação dos proventos ilícitos,
sua origem e localização.
5 CONCLUSÃO
Quando se fala sobre a acentuação progressiva do caráter empreendedor das associações mafiosas, refere-se, antes de tudo, a
um processo de marginalização de atividades criminosas no sentido
estrito, e à adoção simultânea de esquemas comportamentais que
pressupõem a busca de seus próprios fins, excluindo, exceto em casos
excepcionais, o uso de ameaças ou violência. O que não significa,
evidentemente, a perda da capacidade de intimidação do grupo criminoso, porém ligada a uma reputação já adquirida.
O abandono ou a redução substancial das manifestações tradicionais da máfia, no entanto, não transformam as organizações
criminosas em consideração em um fenômeno neutro, em termos
do interesse do Estado em garantir a ordem pública, especialmente
econômica. No entanto, surge o problema de verificar em que termos tudo isso provavelmente afetará sua natureza e a adequação
permanente do instrumento regulador constituído pelo art. 416-bis
para contrastar essas novas formas de operações.
Trata-se, portanto, de verificar se o uso concreto e eficaz desse poder, para a consecução de seus objetivos, é ou não uma característica
essencial da máfia e, nesse caso, de que forma isso deve acontecer,
11 MENDITTO, Francesco. La confisca allargata o per sproporzione di cui all’art. 12 sexies D. L. n.
306/92, conv. dalla l. n. 356/92, profili sostanziali e procedimentali (cenni), con particolare riferimento
agli orientamenti giurisprudenziali aggiornati a novembre 2014. Scuola Superiore della Magistratura Struttura didattica territoriale del distretto della Corte d’Appello di Ancona - Ancona 2 dicembre 2014.
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ou se é suficiente, para fins de subsistência do crime, o planejamento
simples desse exercício, seguindo, assim, o delineamento do crime de
associação para delinquir, onde a realização material do programa
criminoso acordado entre os associados não é indispensável para a
realização do delito.
O conjunto de procedimentos em matéria antimáfia progressivamente adotados fizeram notar a exigência de uma racionalização das
várias fontes normativas, a fim de evitar incoerências, contradições e
lacunas, e dar orientação segura aos operadores do direito em suas
decisões, e que seja capaz de suscitar a atenção internacional, e de
estimular o debate sobre a adoção de obrigações supranacionais de
prevenção e criminalização da participação em uma organização
criminosa de tipo mafioso.
THE ITALIAN EXPERIENCE AGAINST MAFIA
THROUGH LEGISLATIVE DEVELOPMENTS IN
COMBATING “COSA NOSTRA”
ABSTRACT
The present work is intended to study the mafia-type criminal associations in Italy, and more specifically to “Cosa Nostra”, the most
powerful mafia organization in Palermo, Sicily. To this effect, the work
begins with a brief evolutive analysis on the territorial, political and socioeconomic characteristics that favored the emergence of the mafia in
Italy. Then, the object of study is delimited, defining the crime of criminal
association of the mafia type, differentiating it from related categories
through its peculiarities, according to criteria that influence the study of
the cumulation of agents, such as the method mobster and the “omertà”.
Related offenses (end-offenses) are also studied from the perspective
of their substantive grounds, in particular extortion, usury, corruption
and money laundering. Finally, a study is made of the initiatives of the
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institutions responsible for investigation and prosecution to strengthen
prevention and prosecution of mafia activities, with emphasis on the
abduction and confiscation of their assets, exposing and assessing the
challenges. facing the globalization of the activities of these associations.
Keywords: Mafia criminal association. Extortion. Corruption. Money
laundering. Confiscation.
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Publicidade e transparência das contas
públicas: a compreensibilidade como
elemento concretizador dos mandamentos
constitucionais1
Francisco Antônio Ferreira de Carvalho2
RESUMO

Conforme o ordenamento brasileiro, a transparência na Administração Pública, principalmente no que se refere às contas públicas,
trata-se de um princípio da gestão fiscal responsável, diretamente
ligada ao mandamento constitucional da publicidade, exigindo-se contemporaneamente a conjugação do elemento voltado para
compreensibilidade, porquanto dados e informações podem ser
formalmente públicos, mas não se revelar materialmente transparente, confiável e compreensível de modo a atender os mandamentos
constitucionais em um Estado Democrático de Direito. Mais do que
garantir o atendimento das normas legais, as iniciativas de transparência e publicidade constituem uma política de gestão responsável
que favorece o exercício da cidadania e, neste contexto, a compreensibilidade se reverte de condição indispensável. A pesquisa ora
proposta trata-se metodologicamente de um trabalho bibliográfico,
analítico, exploratório, indutivo e qualitativo.
Palavras-chave: Contas Públicas. Publicidade. Transparência.
Compreensibilidade.
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1 INTRODUÇÃO
No Estado Democrático de Direito em que foram fincados os
alicerces fundacionais da República Federativa Brasileira a transparência se constitui em instrumento de efetivação do princípio da
publicidade, o qual foi positivado no art. 37, caput, da Carta Magna
de 1988. Neste contexto, a força de prevalência deste princípio nos
seus mais diversos aspectos, sejam de forma ampla ou especifica,
principalmente diante dos atos emanados pelo Poder Público relacionados às contas públicas, faz com que suas premissas vincule
toda a Administração Pública em todos os seus níveis federativos,
sendo certo que a transparência, enquanto valor fundamental do
Estado Republicano, somente permite a possibilidade do sigilo de
dados e informações nas restritas hipóteses estabelecidas pelo Poder
Constituinte originário.
Com a finalidade de proporcionar maior transparência e, por via
de consequência, um maior controle social sobre a Administração
Pública, os atos e ações emanadas pelo Poder Público passaram a
requerer uma ampla divulgação, inclusive por meios eletrônicos, com
a realização de audiências públicas para amplo conhecimento dos
planos, das diretrizes orçamentárias, dos orçamentos, dos relatórios
periódicos da execução orçamentária e da gestão fiscal, bem como
das prestações de contas e pareceres prévios emitidos pelos tribunais
de contas, ganhando então, assim, o subprincípio da transparência,
ligado, umbilicalmente, à materialização do princípio constitucional
da publicidade, nas estruturas legislativas brasileiras, contornos que
a elevaram a patamar de um princípio da gestão fiscal responsável a
ser estrita e rigorosamente observada pelo Poder Público.
Nessa perspectiva, nos últimos anos tem-se notado uma preocupação crescente e inafastável do Poder Público em tentar tornar
transparentes as suas ações com a ampliação, a frequência e as formas, principalmente, de prestações de contas ao cidadão, abrangendo
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a publicação das contas na sede da administração, em divulgação
pela mídia impressa, radiofônica, televisiva e pela rede mundial de
informação. Essas medidas têm incentivado aos administrandos a
acompanhar mais de perto o desempenho dos governantes na aplicação dos recursos públicos colocados a sua disposição por meio
dos tributos recolhidos ao tesouro, ampliando, consideravelmente, o
leque de agentes interessados nos dados e informações provenientes
da contabilidade pública.
Destarte, constata-se que a premissa básica de que a transparência concebida, enquanto instrumento de possibilidade para o efetivo
exercício da cidadania, ainda se encontra em estágio muito incipiente
no Brasil, mormente se levado em conta o desenvolvimento de seu
conceito em toda a extensão e completude, posto que, costumeiramente, costuma-se ignorar o íntima e necessário relacionamento
entre as dimensões das quais decorrem inarredavelmente os seus
pressupostos, no caso, a publicidade, a compreensibilidade e a efetiva
utilidade para tomada decisões.
É justamente nesse ponto que se volta a discussão, ou seja, a
necessidade de análise da transparência e publicidade das contas
públicas em seu aspecto de compreensibilidade uma vez que, hodiernamente, o conhecimento das ações governamentais na aplicação
dos recursos públicos voltam-se, em última instância, para o cidadão,
já que se este se trata do destinatário final e, nisto, a compreensão
daquelas acepções nos dias de hoje tanto a transparência como a
publicidade exigem uma harmonização de seus fundamentos constitucionais com a necessária inclusão da noção da compreensibilidade,
tendo como risco de consequência o enfraquecimento da democracia,
enquanto conquista social.
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2 A PUBLICIDADE E A TRANSPARÊNCIA
DAS CONTAS PÚBLICAS
Na obra “Era dos Direitos”, BOBBIO (2004) com muita propriedade
afirma que a dignidade da pessoa humana emerge como valor central dos sistemas constitucionais sendo conferido ao Poder Público,
compreendido como um todo orgânico, o desempenho de um papel
fundamental posto que passa ao exercício de boa parte do protagonismo político e social em um Estado Democrático de Direito e,
nisto, é compreensível a crescente importância atribuída aos direitos
fundamentais, tanto no plano interno dos Estados, quanto no âmbito
internacional.
Umas das garantias basilares de nossa Carta Magna para a efetivação dos direitos fundamentais é o princípio da publicidade da
ações da Administração Pública, abrigado no caput do art. 37, o qual
de forma clara e objetiva está conjugado de forma incondicional com
aos valores maiores da Constituição da República, e diante de um
recente contexto fático e normativo pautado em excelentes razões
políticas e em decorrência de uma série anseios sociais, tem como
objetivo principal a promoção da transparência fiscal como modo
de governança do Poder Público.
Neste contexto, partindo do pressuposto de que a chave para o
amadurecimento em processo paulatino do ideal de cidadania participativa e, por conseguinte, a consolidação da cultura constitucional
do Brasil, que pode ser traduzida na efetiva participação do cidadão
na vida social e política na sociedade na qual está inserido, pode-se
pensar na publicidade e transparência das contas públicas como um
dos pilares essenciais para a formação de um destino comum sob os
auspícios da democracia republicana deliberativa, posto que no que
se refere as finanças públicas, a cidadania fiscal “expressa-se por meio
das previsões legais que permitem o conhecimento e envolvimento
do cidadão nas deliberações orçamentárias e no acompanhamento da
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sua execução” (ABRAHAM, 2015, p. 56) e, ainda, claramente há uma
complementariedade entre o Estado fiscal e a autuação participativa
do cidadão na Administração Pública “ao facilitar e compor interesses,
no todo ou em parte conflitantes quanto à forma de aplicação dos
recursos, escolhas dos gastos ou controle da atividade financeira”
(TORRES, 2014, p. 138).
2.1 A publicidade enquanto princípio
estabelecido constitucionalmente
A publicidade e a transparência se revertem dos seguintes efeitos
positivos promovidos pela sua valoração: a democracia; o aumento
da confiança e da legitimidade; a qualidade da governança; a performance econômica e a eficiência mercadológica; e a realização dos
direitos individuais (BUIJZE, 2013). Sob este prisma analítico, é possível afirmar-se que a publicidade e a transparência instrumentalmente
têm o poder de construir deliberações democráticas, mostrando-se
imprescindíveis, como objetivo regulatório voltado para a discussão
coletiva como processo igualitário no Estado Social Democrático,
posto que, trazem em seus conceitos um potencial crítico social de
tamanha utilidade na avaliação e direcionamento dos arranjos institucionais do Poder Público rumo ao bem comum (GARGARELLA,
2008, apud FACHIN, 2016).
Nesse contexto, conforme disposição expressa estatuída no art.
37 da Constituição Federal de 1988, precisamente no § 1º, a publicidade se trata de um dos princípios norteadores da administração
pública brasileira em todas as suas esferas, ou seja, no âmbito federal, estadual e municipal. Assim, o núcleo elementar do princípio
da publicidade consubstancia a ideia de que o povo tem o direito de
conhecer, pormenorizadamente, os atos praticados na administração
pública, passo a passo, para o exercício do controle social, derivado
do exercício do poder democrático (PLATT NETO et al., 2007).
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Opera-se ainda o “caráter educativo, informativo ou de orientação social” das divulgações que revela a preocupação da assembleia
constituinte com a compreensibilidade das informações para o
controle social, uma que a participação popular possibilita o planejamento e a efetiva fiscalização dos atos de gestão fiscal, conduzindo
à aceitabilidade social dos atos do Poder Público, conferindo-lhes a
indispensável legitimidade, não havendo razão para, em um Estado
Democrático de Direito, serem ocultados dos cidadãos assuntos que
a todos interessam.
Assim, é conclusão lógica a afirmação de que a publicidade significa comunicar ao público algo que não pode ter caráter reservado,
se tornando tal princípio mais ainda cristalino quando é realçada a
concepção de que os poderes e as funções do Estado se justificam
justamente por estarem voltados à gestão do interesse público. Nisto, “A publicidade ampla é o primeiro estágio de democratização da
gestão pública, mas não se esgota em si própria. Ela desempenha
importante papel formal para a motivação e a participação. Entre elas
se estabelece um círculo virtuoso porque “o conhecimento do fato
(acesso, publicidade) e de suas razões (motivação) permite o controle, a sugestão, a defesa, a consulta, a deliberação (participação)”
(MARTINS JÚNIOR, 2004, p. 406).
O ordenamento jurídico brasileiro de forma complementar estruturou vários normativos que disciplinam a prestação de contas
dos gestores públicos tanto aos órgãos de controle do próprio poder
público como à comunidade em geral. Nisto, o art. 70, parágrafo
único, da Constituição Federal de 1988 estabeleceu que “Prestará
contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e
valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome
desta, assuma obrigações de natureza pecuniária”.
Conforme a determinação constitucional os entes públicos têm
o dever de obedecer ao princípio da publicidade e prestar contas ao

56

Revista Acadêmica Escola Superior do Ministério Público do Ceará

Poder Legislativo e à sociedade num todo. Todavia, como consequência da não prestação de contas tem-se a possibilidade de implicação de multas e o acionamento do Poder Judiciário como réu por
meio de ação por atos de improbidade administrativa tendo como
finalidade a aplicação de sanções punitivas legalmente estabelecidas consoante a disposição do art. 5º, inc. XXXIII, da Constituição
Federal de 1988. É válido destacar que as exceções à obrigação de
publicidade estão estabelecidas no art. 5º, inc. LX, da Carta Magna,
quando prescreve que “a lei só poderá restringir a publicidade dos
atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”. Nesse contexto, “[...] o sigilo não deve ser imposto
de modo arbitrário, mas deve ser cumpridamente justificado. [...] o
princípio da publicidade poderá ser afastado, mas nos estritos limites
da necessidade” (JUSTEN FILHO, 2002, p. 69).
Ainda nesse diapasão, o art. 5º, inc. I, § 1º, da Lei nº 10.028/2000,
a qual alterou o Código Penal Brasileiro, estabelece que a não divulgação de relatórios contábeis (particularmente do Relatório de
Gestão Fiscal) implica em infração administrativa contra as leis de
finanças públicas com punição de “[...] multa de trinta por cento dos
vencimentos anuais do agente que lhe der causa, sendo o pagamento
da multa de sua responsabilidade pessoal”.
2.2 A transparência enquanto direito fundamental
Consoante a história social moderna, a ideia de que é direito do cidadão receber informações públicas passa a ser compreendida como
tanto direito individual como de incidência coletiva, decorrendo dessa
concepção a ideia de dever do Estado em produzir informações em
sentido amplo e de fazer com que sejam transparentes as decisões
políticas tomadas, sendo erigida como regra a máxima de que em
um Estado Republicano impera a total transparência no acesso aos
documentos públicos, de forma que a sigilosidade implica na mais
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absoluta exceção (SHAUER, 2011) e, nisto, “[...] a transparência dos
atos do Poder Público emerge como condição de possibilidade para
a ocorrência de deliberações democráticas, pois as razões do sigilo
não se prestam a esse ideal regulatório.” (FACHIN, 2016, p. 53).
A transparência diz respeito a uma metáfora que implica na capacidade de algo ser visto sem distorção, nisto, tanto um processo,
como um fato ou mesmo informação em sentido amplo para ser
transparente necessariamente deve estar aberto e disponível para
análise e julgamento de qualquer natureza. Ainda conforme aquele
autor, a transparência se reveste com qualidades que a remetem a
dimensões positiva e negativa. Sob a dimensão negativa, a transparência estabelece que o governo disponha registros e documentos
para eventual solicitação do público. Por sua vez, na dimensão positiva, tem-se que a informação deve ser de efetivamente tornada
fácil de ser usada de qualquer forma possível decorrendo destas
percepções dimensionais a ideia de disponibilidade e usabilidade
(SHAUER, 2011).
A despeito do fato de que a consubstanciação do caráter instrumental da transparência na cultura constitucional do Brasil, cujo poder tem o condão de promover necessárias transformações no modo
de organização administrativa do Estado, ainda esteja banhado pelos
fortes resquícios da ainda muito presente natureza patrimonialista
histórica brasileira das instituições, conforme já mencionado, tem-se
que o art. 5º, inc. XXXIII, da atual Constituição Federal, consubstancia
o “direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade [...]”.
Diante dessa acepção constitucional se desdobra a concepção
de que, primeiramente, a transparência se constitui em um direito
fundamental em um Estado Democrático de Direito, uma vez que
está diretamente voltado para o cidadão de forma que este tenha a
capacidade de fiscalizar as atividades estatais nos seus mais diversos
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seguimentos. No segundo instante, tem-se que o direito de obter
informações do Poder Público e, assim, tomar pé das ações governamentais se reveste de matéria de interesse público ao passo que
justamente tem como destinatários o Povo, e este por sua vez tem
a responsabilidade de compor o processo discursivo de construção
coletiva da vontade política do Estado, que é personificada pelos
agentes políticos representantes dos cidadãos (TORRES, 2014).
É premissa lógica a compreensão basilar de que a publicidade dos
atos de qualquer governo implica numa exigência que de nenhuma
forma deve ser mitigada ou subjugada em qualquer Estado Democrático de Direito. Esta premissa está consubstanciada do ponto de
vista formal na estrutura do ordenamento jurídico do Brasil.
Nessa linha de raciocínio, enquanto desdobramento do conceito
de publicidade, a clareza constitui elementar básica e essencial para
a construção mais orientada do conceito relacionado à transparência, que, por oportuno, esclareça-se, para a sua efetivação precisa
se agarrar a fatores importantes, no caso, como o da relevância, da
confiabilidade e da oportunidade. Isso vai implico diretamente na
ideia de que sem transparência não há dados, e sem dados não há
informação, e sem informação não há fiscalização. E por fim, sem
fiscalização não há democracia, uma vez que “todas as operações
dos governantes devem ser conhecidas pelo Povo Soberano” (BOBBIO, 1997, p. 84-86).
3 A COMPREENSIBILIDADE DAS CONTAS PÚBLICAS
Quando se trata da publicidade e transparência como princípio
da gestão fiscal responsável, a despeito do caráter predominantemente legal, verifica-se claramente que a finalidade que busca
o mandamento constitucional vai além dos postulados daqueles
princípios, requerendo que as contas públicas além de meramente
publicadas e dispostas de forma transparente sejam também com-
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preensivas aos destinatários dos dados e informações produzidos
pela contabilidade governamental.
Nesse contexto, é válido colacionar as disposições contidas na Lei
nº 12.527/2011, a qual regulamenta o acesso a informações previsto
no inc. XXXIII do art. 5º, no inc. II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art.
216 da Constituição Federal Brasileira de 1988, especificamente, no
tocante ao seu art. 5º, o qual positivou o “dever do Estado garantir
o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante
procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em
linguagem de fácil compreensão”. Ainda nesta mesma entoada, os
incisos I e II do seu art. 6º, preveem que cabe “aos órgãos e entidades
do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos
aplicáveis, assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação”, “garantindo-se sua
disponibilidade, autenticidade e integridade”.
O direito ao acesso à informação transcende a individualidade de
sua exigibilidade judicial para espraiar-se por toda a esfera jurídico-social, notadamente nos seguintes pontos: a disponibilidade de
informações passa a ter um valor econômico nas demandas por
abertura e transparência em nível global; a informação é, per se, uma
ferramenta de participação dos atos públicos, tendo em conta sua
essencialidade para controlar os atos administrativos e a corrupção;
e a informação pública mostra-se elemento fundamental para o respeito aos direitos humanos (NINO apud FACHIN, 2016).
Fazendo-se uma conjugação sistemática das conceituações
jurídicas fomentadas a partir das mais modernas acepções de publicidade e transparência, e o direito de acesso amplo às informações
governamentais decorrentes do dever positivo de prestação de informações estatais, consideradas sob a dimensão constitucional de
direitos, tem-se que estas convergem para uma elementar essencial,
que é justamente o postulado da compreensibilidade, que pode ser
atribuída como conceito jurídico inerente a inovação no pensamen-
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to jurídico-político da atualidade, na medida em que as demandas
por publicidade e transparência dos atos do Poder Público estão
aumentando em decorrência justamente do constitucionalismo e da
democracia, que, teoricamente, tem seus alicerces na ideia central
de soberania popular e responsabilidade da Administração Pública,
posto que em um Estado Democrático de Direito, como no caso do
Brasil, a “[...] democracia enquanto conquista e processo de tomada
de decisão insere o sujeito/povo nas discussões e deliberações, ao
passo que o constitucionalismo regula este processo, estabelecendo
limites, padrões e até mesmo determinações” (CHUEIRI e GODOY,
2010, p. 171).
Uma das qualidades da transparência governamental das contas
públicas é justamente criar um contexto propício para a asseguração dos destinatários das políticas públicas, e demais interessados
de uma gestão pública organizada com equilíbrio entre receitas e
despesas, pautadas por responsabilidade em relação aos resultados
e cumprimento de normas financeiras e orçamentárias.
Segundo os doutrinadores das ciências contábeis, a evidenciação adequada das prestações de contas trata-se de um processo de
apresentação de informações que permitam a avaliação do sistema
patrimonial e das mutações do patrimônio, além de possibilitar que
se faça inferências sobre o futuro e, nesse contexto, no tocante à
responsabilidade pelos resultados é dever do gestor profissional prestar contas (IUDÍCIBUS et al., 2003), já que “a obrigação de se prestar
contas dos resultados obtidos em função das responsabilidades que
decorrem de uma delegação de poder [...]” (NAKAGAWA, 1998, p.
17). Nesse contexto, a qualidade e “a quantidade de informação a ser
divulgada depende, em parte, da sofisticação do leitor que a recebe”
(HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999, p. 515), posto que a informação
divulgadas nos relatórios financeiros devem ser “compreensível
para os que possuem um conhecimento razoável de negócios e atividades econômicas e estão dispostos a estudar a informação com

61

diligência razoável” (Ibid., p. 515). Desse modo, o usuário também é
responsável pela compreensão da informação, devendo, caso precise,
estar disposto a estudar o tema. Todavia, o responsável primário da
compreensibilidade das informações é a entidade que as divulgam.
Nesse sentido, identificam-se três padrões de divulgação que são
geralmente propostos: divulgação adequada, justa e completa (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999). Note-se que nesse contexto o termo
“divulgação” tem o mesmo sentido de “evidenciação” (IUDÍCIBUS et
al., 2003), sendo observada a existência da evidenciação adequada,
justa e plena.
No que tange à informação completa, vale a ressalva de se evitar o
excesso de informações, prejudicial ao entendimento. Nessa situação,
informações sem importância podem ocultar as que realmente importam aos usuários, assim, tem-se que a divulgação deve, idealmente,
ser adequada, justa e completa, não havendo diferença real entre
esses conceitos, desde que utilizados no contexto apropriado e, nisto,
a informação que não é importante deve ser omitida, no sentido de
facilitar a identificação e compreensão das informações relevantes.
Destaca-se, ainda, que a evidenciação ou divulgação está intimamente ligada às características qualitativas que devem ser inerentes às
informações contábeis, uma vez que a informação deve ser relevante,
oportuna, compreensível, precisa, neutra, representativamente fiel,
entre outras características e, no tocante a divulgação das contas
públicas, estas pressupõem que o fornecimento dessas informações
sejam confiáveis e relevantes aos interesses dos usuários, apoiando
os processos decisórios (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999), o que
faz muito sentido, já que em “[...] uma democracia constitucional de
índole deliberativa, o Povo como titular da soberania deve ser capaz
de influir diretamente na formação da vontade política do Estado. [...]
aptidão para abarcar uma sociedade hipercomplexa, abeta e plural.”
(FACHIN, 2016, p. 52).
Sob o aspecto jurídico constitucional, tem-se que se de um lado
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o princípio da publicidade e transparência são materializados “no
dever, a ser observado pela Administração Pública, de divulgar e
prestar contas de forma clara, objetiva e atualizada, a fim de que o
cidadão possa se apropriar das informações, discutir e exigir o que
entender de direito” (SALES, 2012, p. 29) e, ainda, tais princípios
devem ser conjugados e interagidos com o direito de informações e
o princípio democrático.
Por outro lado, o princípio da compreensibilidade, enquanto elemento proporcionador da efetivação dos subprincípios da publicidade
e seus desdobramentos, no caso, a transparência, a motivação das
ações governamentais e a participação popular na gestão administrativa, se constitui em elemento indispensável posto que as informações prestadas pelos diversos setores e órgãos governamentais
devem ser confiáveis e, ainda mais do que isso, compreensíveis à
ampla maioria dos cidadãos comuns, uma vez que não é suficiente
a mera publicidade ou enunciação dos números (MARTINS, 2016),
sendo “[...] necessário que esta seja efetuada de forma que a população em geral tenha condições de interpretá-los” (VICCARI JÚNIOR
et al., 2002, p. 183).
Verificam-se, pois, elementos ou dimensões que fundamentam
sob a perspectiva constitucional as contas públicas em relação ao
princípio da publicidade em um Estado Democrático de Direito. O
primeiro elemento ou dimensão é a transparência, que se passa a
ser compreendida como a ampla divulgação de dados e informações
públicas à população geral sem qualquer forma de restrição, ou mesmo obstrução ao dever de fazer transparecer todos os atos do Poder
Público, não sendo aceitável, com exceção das excepcionalíssimas
hipóteses constitucionais, limitação ao acesso do cidadão de qualquer natureza, inclusive, não havendo que se falar em apreciação
discricionária da Administração Pública acerca da fundamentação
do pedido do cidadão, pois, propicia-se o acesso em múltiplos meios
de baixo custo e domínio dos usuários, sendo pressuposto, ainda, a
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oportunidade das informações fornecidas, posto que estas devem ser
prestadas com tempestividade e em tempo hábil de forma a subsidiar
apoio às decisões políticas.
Por sua vez, o segundo elemento, enquanto desdobramento direto
da transparência, é a compreensibilidade dos dados e informações
públicas, ou, no caso, as contas públicas. Essa dimensão relaciona-se à apresentação visual, incluindo a formatação das informações
(demonstrativos, relatórios, etc.), e ao uso da linguagem. Busca-se
idealmente a simplicidade, a linguagem acessível e orientada ao
perfil dos usuários, no sentido de aumentar o entendimento das
informações.
Por fim, pode-se deduzir um terceiro elemento, o qual por sua vez,
trata-se de uma derivação da transparência e da compreensibilidade
das contas públicas, que é a utilidade para subsidio das decisões
da Administração Pública associada à democracia participativa. A
utilidade está fundamentada na relevância das informações, a qual,
por sua vez, pode ou não coincidir com os interesses dos usuários.
Associada à relevância, está a confiabilidade das informações a que
os usuários têm acesso, ou seja, a garantia de veracidade do que é
divulgado. A comparabilidade deve ser propiciada entre períodos e
entre entidades.
O Tribunal de Contas de Santa Catarina - TCE/SC (2000, p. 14
apud PLATT NETO et al., 2004, p. 03) destaca que o princípio da
transparência é mais amplo do que o da publicidade, pois “a mera
divulgação sem tornar o conteúdo compreensível para a sociedade
não é transparência, como também não o é a informação compreensível sem a necessária divulgação”. Platt Neto et al. (2005) também
considera que a definição de transparência é mais abrangente do que
a de publicidade porque uma informação pode ter caráter público,
sem ser relevante, confiável, tempestiva e compreensível.
As premissas básicas relacionadas à compreensibilidade das
contas públicas em conjugação com os princípios constitucionais
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da publicidade e transparência, os quais se revertem como garantias
fundamentais em uma democracia, carregam em seus cernes o poder
de impulsionar transformações sociais em prol de um Estado cada
vez mais transparente e aberto ao controle social especialmente na
esfera financeira.
4 CONCLUSÃO
É certo que os princípios da publicidade e transparência, enquanto instrumentais de legitimação da democracia e do sistema
republicano, conduzem o Governo ao aprimoramento do exercício
da cidadania. Nisto, um dos requisitos essenciais para que ocorra
uma efetiva publicidade e transparência das contas públicas e, por
conseguinte, o fortalecimento do controle social sobre a administração pública, é que as informações disponibilizadas ao cidadão
sejam compreensíveis e relevantes. Observa-se que a publicidade e
transparência como aspecto político da prestação de contas públicas
deve vir acompanhado de instrumentos, que efetivamente levem aos
destinatários dos recursos públicos a compreensão das despesas realizadas, e a origem das receitas no fomento das políticas públicas uma
vez que, como consequência de uma melhor compreensão, afere-se
uma maior responsabilidade do gestor na Administração Pública.
É muito comum observar que o compromisso com a publicidade e
transparência das prestações de contas públicas se restringe somente
à satisfação das exigências burocráticas da Lei de Responsabilidade
Fiscal somente no aspecto formal, mas não no aspecto material propriamente dito, uma vez que os dados e informações das receitas e
despesas públicas ainda não são disponibilizadas, ou são de forma
insuficiente, de natureza muito técnica e hermética, o que implica
em grande entraves à compreensão e análise por parte da sociedade
como um todo.
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Na medida em que são efetivados mecanismos voltadas para
além da simples disponibilização de dados e informações inerentes
às finanças governamentais e aplicação dos recursos públicos, mas
para a explicação pormenorizada de cada receita e despesa realizada e a sua finalidade em relação ao interesse público, facilita-se
a compreensibilidade a usabilidade dessa no contexto de defesa do
patrimônio público por parte do cidadão.
A Administração Pública constantemente para a consecução de
seus fins depende de escolhas jurídicas e políticas, as quais definem
o modo de empregar os escassos recursos públicos. Administrantes
e administrados, por sua vez, devem de forma permanente estar
engajados civicamente na elaboração de leis orçamentárias, que
tenham a capacidade de refletir com transparência os planos de
governo construídos em deliberações democráticas. Nisto, para
o bom funcionamento das instituições, e para a verticalização da
democracia em matéria financeira a compreensibilidade das contas
públicas se revela como um elemento essencial para a efetivação dos
preceitos e valores constitucionais. Tem-se que a publicidade, transparência e compreensibilidade trazem em seu bojo elementos que
se complementam e interdependem um do outro para a efetivação
do ordenamento jurídico constitucional e, por via de consequência,
o aprimoramento da cidadania republicana e, sobretudo, democrática, uma vez que atuam como instrumentos de pressão social para
que as estruturas governamentais do Poder Público adotem, como
modo de governança permanente, posturas impessoais condizentes
com o bem comum.
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PUBLICITY AND TRANSPARENCY OF PUBLIC ACCOUNTS:
COMPREHENSIBILITY AS AN CONCRETE ELEMENT OF CONSTITUTIONAL COMMANDS
ABSTRACT
According to the Brazilian legal system, transparency in Public Administration, especially with regard to public accounts, is a principle
of responsible fiscal management, directly linked to the constitutional
order of publicity, and it is necessary at the same time to conjugate
the element for comprehensibility , Since data and information may
be formally public but not prove to be materially transparent, reliable
and understandable in order to comply with constitutional orders in a
Democratic Rule of Law. More than guaranteeing compliance with legal
norms, transparency and publicity initiatives constitute a responsible
management policy that favors the exercise of citizenship and, in this
context, comprehensibility reverts to an indispensable condition. The
research proposed here is methodologically a bibliographic, analytical,
exploratory, inductive and qualitative work.
Keywords: Public Accounts. Advertising. Transparency. Comprehensibility.
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Natureza jurídica do matrimônio à
luz da dignidade da pessoa humana1
Francisco Elias da Silva Coelho2
Márcio José Lima Benício3
RESUMO

O presente trabalho objetiva contribuir com o estudo sobre o
casamento, analisando as diversas teorias jurídicas sobre sua natureza jurídica e a validade destas à luz o princípio da dignidade da
pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito. A
discussão recai sobre as teorias que tentam explicar o matrimônio
tomando por base a autonomia da vontade e a imperatividade das
normas as quais se sujeita o casamento. Da análise, restou evidenciada a incompatibilidade das ideias tradicionais por pressuporem
uma instrumentalização dos cônjuges, entenderem o casamento
como finalidade e, portanto, configurarem como verdadeira ofensa
a dignidade da pessoa humana.
Palavras-chave: Direito de família. Matrimônio. Natureza jurídica.
Princípio da dignidade da pessoa humana.
1 INTRODUÇÃO
Desde quando Kant universalizou a dignidade, propondo que seu
pressuposto suficiente é a condição de ser humano, o Direito a tomou

1 Data de Recebimento: 18/08/2019. Data de Aceite: 20/09/2019.
2 Graduação. Centro Universitário da Grande Fortaleza (UNIGRANDE). Bolsista PROGIC (Programa
de iniciação científica da UNIGRANDE). Monitor de Direito Civil II. E-mail: eliascoelho1@yahoo.com
3Mestrado Unifor. Professor no Centro Universitário da Grande Fortaleza (UniGrande). E-mail: marciobenício@fgf.edu.br
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como norma fundamental, na forma de meta princípio. O princípio
da dignidade da pessoa humana tornou-se a base estruturante de
todo o Direito, pelo que não há nenhum ramo jurídico que fuja de seu
alcance. Esta abrangência, tende, contudo, a sofrer limitações quando
se trata de relações privadas. Isso porque, se é verdade que o Estado
é substancialmente o responsável pela aplicação do Direito, também
é verdade que o exercício de seu poder é reduzido nas relações entre
particulares, o que, historicamente, justifica-se exatamente por ser
esse mesmo Estado o principal agressor dos direitos fundamentais.
É nesse contexto que interessa discutir a natureza jurídica do
casamento, um dos institutos mais antigos e flexíveis do Direito
Privado, que somente pode ser devidamente compreendido se analisado dentro daquela norma estruturante do Direito: o princípio da
dignidade da pessoa humana.
A natureza jurídica do casamento é um dos temas sobre os quais
a doutrina mais diverge. Provavelmente isso acontece por se tratar de
um conceito jurídico-positivo, o que significa dizer que ele está sujeito
às constantes modificações do tempo e do espaço, da cultura e dos
valores de um povo (DIDIER, 2013). São pelo menos três as teorias que
tentam explicar o que é o casamento: a contratual, a institucionalista
e a mista. O presente estudo tem por objetivo analisar estas teses e
sugerir uma solução fundada no princípio da dignidade da pessoa
humana. Para tanto, vale-se, neste trabalho, principalmente, de um
estudo bibliográfico baseado na doutrina nacional especializada.
Nos capítulos que seguem, faz-se uma crítica às teorias, analisam-se os conceitos básicos, como o de contrato, e apontam-se as premissas tomadas pela doutrina, nem sempre de maneira acertada. Após
extrair-se conclusões sobre defeitos e qualidades sobre as diversas
teorias que têm por finalidade a elucidação acerca do assunto, eis que
apresenta-se, de forma atualizada e de acordo com os fundamentos
constitucionais, uma contribuição para a discussão, na forma de uma
possível solução para o problema.
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2 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
O princípio da dignidade humana tem sua raiz mais próxima em
Kant (1986, p. 68) quando o filósofo pontuou que o homem existe,
em todas as ações, como fim em si mesmo. Desde então coloca-se
a pessoa como centro e finalidade de todas as ideias. Todo o ordenamento jurídico é visto como um instrumento à favor de tudo que
possa garantir a dignidade humana. Tal princípio, portanto, informa
que é dever do Estado funcionar para as pessoas, e não o inverso,
já que o ser humano per si constitui finalidade precípua, e não meio
de atividades estatais.
A norma-princípio em questão, consoante Fabio Konder Comparato (2007, p. 236) “resulta também do fato de que, pela sua vontade
racional, só a pessoa vive em condições de autonomia, isto é, como
ser capaz de guiar-se pelas leis que ele próprio edita”. Disso, pode-se afirmar que atenta contra o referido princípio toda norma que
toma a pessoa como instrumento ou que desrespeita sua autonomia
como humano.
Somente sustentada nessa premissa é possível compreender
adequadamente a natureza jurídica do matrimônio. A base, portanto,
de qualquer que seja a tese cujo intuito é definir o casamento deve
ser a dignidade da pessoa humana - o que permitirá identificar uma
teoria atual e constitucional.
3 A TEORIA GERAL DOS CONTRATOS
COMO BASE DE DISCUSSÃO
Partem, os autores que tentam explicar a natureza jurídica do
casamento, da ideia de contrato, seja para afirmá-la, seja para negá-la. Mister se faz então, antes de se falar das teses matrimoniais,
seja feita uma breve reflexão sobre a própria definição de contrato.
A ideia de pacto é tão antiga quanto a de sociedade. A propósito,
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inegável o quão é amplamente aceita a visão de Rousseau (ROUSSEAU, 1762) e Hobbes (HOBBES, 1651) para explicar a própria essência
da sociedade nos termos em que o Direito a conhece. Um instituto
tão antigo, por certo, toma feições distintas ao longo do tempo, ou,
pelo menos, sofre adaptações a fim de atender as mudanças sociais.
Nesse contexto, é possível explicar o contrato considerado conceitos
com alcances mais e menos abrangentes.
Um conceito em uma concepção mais ampla aponta como núcleo
suficiente do contrato o acordo de vontades para produzir efeitos
jurídicos diversos, de modo que, sempre que existir um consenso de
vontades entre duas ou mais partes, estar-se-á diante de um contrato.
Roberto de Ruggiero (RUGGIERO, 1999, p. 299) defende que “para
que se crie um vínculo contratual entre duas ou mais pessoas basta
que a vontades se tenham encontrado, basta que haja consenso,
desde que seja justificado a existência de um fim lícito e protegido”. É
nessa corrente que é desfrutada uma noção mais ampla de contrato,
bem como é identificado o elemento da declaração de vontades que
visa à produção de efeitos jurídicos. Nessa mesma linha de raciocínio,
Clóvis Bevilaqua (BEVILAQUA, 1940, p. 16) defende a tese afirmando
que contrato é “o acordo de vontades para o fim de adquirir, resguardar, modificar e extinguir direitos”.
Um conceito não tão amplo restringe a área de abrangência dos
contratos à seara econômica. Maria Helena Diniz (DINIZ, 2014, p.
31) define contrato como “o acordo entre duas ou mais vontades, na
conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses entre as partes, com o escopo de adquirir,
modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial”.
É de notar-se a importância do elemento economicidade. Bem
verdade que a principal função dos contratos é fazer circular mercadorias e serviços, mas sem olvidar a principal função do Direito: a
justiça. Na seara contratual, a justiça deve garantir, então, um equilíbrio entre as partes, tanto na autonomia de suas vontades quanto na
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própria economia posta em questão. Eis a função social do contrato.
Entre as duas correntes, uma que vê a patrimonialidade como
essência do contrato e a outra que entende ser suficiente o elemento
volitivo, talvez outros seguimentos possam surgir a fim de confeccionar uma noção de contrato. Contudo, para a discussão objeto
do presente trabalho, o entendimento sobre estas duas é suficiente,
já que, o que a doutrina discute é se o casamento tem ou não uma
feição patrimonial que lhe garanta ou negue a natureza contratual.
4 AS TEORIAS EXPLICATIVAS DA
NATUREZA JURÍDICA DO CASAMENTO
A fim de localizar o casamento dentro de uma classe jurídica já
posta, seja a das convenções seja a das instituições não contratuais,
os autores civilistas atentam-se para dois pontos: o acordo de vontade
dos nubentes e o cunho patrimonial dos contratos.
Desse modo, há quem defenda tratar-se, o matrimônio, de um
pacto, destacando-se o evidente acordo realizado; de outro lado,
negam-se a ver no matrimônio aquilo que, para alguns, é a essência
do contrato: o interesse econômico.
A teoria Contratualista, acolhida pelo código Napoleão, e que floresceu no século XIX, defende que o casamento seja um contrato inter
pars possuindo validade e eficácia que decorrem exclusivamente da
vontade dos nubentes, enquanto ele existir. Ademais, a vontade em
si de cada um dos nubentes, demonstrada através de seus consentimentos recíprocos para as cláusulas matrimoniais, seria elemento
essencial e irredutível do matrimônio.
Essa teoria, embasada nos princípios iluministas de autonomia da
vontade individual, se contrapõe ao casamento no Direito Canônico
que, segundo Sílvio de Salvo Venosa (VENOSA, 2005, p. 41), era “um
sacramento e também um contrato natural, decorrente da natureza
humana. Os direitos e deveres que dele derivam estão fixados na
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natureza e não podem ser alterados nem pelas partes nem pela
autoridade, sendo perpétuo e indissolúvel”.
A teoria negocial ainda é defendida por vários autores, a exemplo de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (FARIAS;
ROVENVALD, 2016, p. 180), que veem o divórcio como uma ratificação da tese:
com o advento da Lei n° 11.441/07, que permitiu a dissolução consensual do casamento em cartório, através de
mero procedimento administrativo, fundado na vontade das
partes, supera-se a histórica discussão doutrinária no seio
do Direito das Famílias, notadamente quanto à natureza
jurídica do casamento. Nesse quadrante a nova sistemática
da dissolução, por mútuo consenso, do casamento vem a
confirmar o vaticínio da corrente contratualista: de acordo
com as concepções filosóficas, legais e sociológicas hoje
predominantes, não pode haver mais qualquer dúvida
acerca da natureza do casamento, que, de uma vez por
todas, se confirma como negocial.

A segunda corrente revela-se uma contraposição à teoria contratual, defendendo a impossibilidade do casamento ser um contrato por
não ser compatível com o interesse patrimonial. Para os defensores
da teoria institucionalista o casamento mais se classifica como uma
instituição social, no sentido que reflete uma situação jurídica cujos
parâmetros se acham preestabelecidos pelo ordenamento, não sendo,
portanto, um mero acordo de vontade. Essa tese possui como uma
das principais defensoras Maria Helena Diniz (DINIZ, 2014), para
quem o conúbio reflete uma situação jurídica cujos parâmetros se
acham preestabelecidos pelo legislador, e que os nubentes têm, por
conta disso, apenas a faculdade de aderí-lo.
A principal crítica à tese institucionalista decorre de sua desconsideração das várias normas não cogentes preestabelecidas no código
civil de 2002 sobre o casamento – que aumentam, desse modo, o
poder de escolha dos nubentes sobre vários assuntos do instituto
sem torná-lo inválido ou até mesmo nulo.
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Para os críticos, o casamento, no ordenamento brasileiro, é
regulado predominantemente, por normas dispositivas, a exemplo
daquelas que regulam o regime de bens, principalmente no caput do
art. 1.639, do código privado, que informa que é licito aos nubentes,
antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o
que lhes aprouver.
Em resposta as duas teses, uma terceira teoria, conhecida como
eclética - ou mista -, defende que o matrimônio é uma instituição no
conteúdo, mas quanto à formação é um contrato sui generis. Cristiano
Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (FARIAS; ROSENVALD, 2016,
p. 179) ainda informam que esta teoria promove “uma conciliação
entre as teorias antecedentes, passando a considerar o casamento
um ato complexo, impregnado, a um só tempo, por características
contratuais e institucionais”.
Para Wanderlei Barreto e Luciane Onça (BARRETO; ONÇA, 2010,
p. 160) o casamento não pode ser visto como um contrato. Entendem
que embora haja no casamento um acordo de vontades, o contrato,
por sua vez, é instituto situado no direito obrigacional, regido por
preceitos próprios, como a cláusula resolutória tácita, a condição
do contrato não cumprido, a proposta e a aceitação etc. Assim, não
seria admissível a aplicação de referidos preceitos na separação consensual, na reconciliação, no reconhecimento de filhos, na partilha.
Concluem os autores que, todavia, a estipulação sobre o regime de
bens, sim, perfaz um contrato, o que releva o caráter misto da ideia
por eles defendida.
Um dos bastante convincentes argumentos que sustentam esta
tese está relacionado ao fato de o casamento ser regrado por normas
cogentes e não cogentes – o que lhe confere formalismo, mas sem
dirimir a vontade das partes. Washington de Barros Monteiro (MONTEIRO, 2003, p. 16), explanando sobre tal utilização das normas no
direito matrimonial, defende que
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a rigorosa disciplina legal que rege o casamento impõe
restrições e normas imperativas ou cogentes nos aspectos
recomendados pelo interesse geral, sendo que outros há
certa autonomia da vontade, facultando-se às partes regular
seus interesses com liberdade, como ocorre com a escolha
do regime de bens, que somente em casos específicos e
determinados pela idade e por condições especiais dos
contraentes não pode ser livremente eleito.

Ademais, uma importante norma que advoga em favor do caráter
misto é a liberdade quanto ao direito patrimonial no casamento: está
presente nesta seara os regimes de bens do casamento, que pode ser
de livre escolha, ou não, quando o regime for imposto por lei, por conta da inobservância das causas suspensivas, previstas no art. 1.523
do Código Civil, por exemplo (demonstrando o caráter institucional).
As três teorias não convencem porque giram em torno do fator
patrimonial ou da imperatividade das normas e acabam, assim, desconsiderando o principal elemento que deve balizar o casamento:
ele é um instrumento a favor da dignidade do homem.
5 O CASAMENTO COMO INSTRUMENTO
DA DIGNIDADE HUMANA
O casamento já foi visto como uma finalidade a ser alcançada
pelo homem. Já houve uma época em que a sociedade impôs o casamento como única instituição na qual se reconhecia a família e,
sendo esta o núcleo gerador social, o a matrimônio tomava feição de
objetivo máximo a ser alcançado em prol da garantia e continuidade
da própria sociedade. O casamento não era um instrumento para a
felicidade, mas as pessoas o eram para o casamento. É o princípio
da dignidade da pessoa humana que inverte essa lógica.
O direito à felicidade, ou a busca pela felicidade, revelou o casamento como um meio a favor da dignidade das pessoas, de modo
que, atualmente, o matrimônio é um espaço de realização pessoal
dos cônjuges. Nesse sentido, Isabel Gomes e Maria Paiva (GOMES;
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PAIVA, 2003, p.9) apontam uma noção de casamento pós-moderno
como um “veículo para o desenvolvimento individual”, destacando-se
a possível criação de um “espaço potencial entre os cônjuges, onde
as potências de cada um possam ser exercitadas, experimentadas e
integradas na vida a dois”.
Não obstante se possa perceber nas teorias tradicionais ricas
discussões cujo mérito é inegável, atualmente é necessária uma contemplação para além da simples vontade ou da economicidade das
instituições. É preciso enxergar o casamento na ótica da felicidade
e da dignidade das partes, pois este é um valor espiritual e moral
inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que leva consigo
a pretensão ao respeito por parte dos demais.
A realização dos anseios e planos pessoais de cada cônjuge e a
atenção ao bem-estar dos filhos dita o atual paradigma do matrimônio. Nesse sentido, vale transcrever o trecho de autoria de Isabel
Gomes e Maria Paiva (GOMES; PAIVA, 2003, p.5):
Como então poderíamos situar o casamento nesse paradigma da pós-modernidade? Inicialmente ele deverá ter uma
dimensão distanciada do modelo institucional do passado,
ou seja, casamento hoje deve estar ligado a uma noção de
mutatividade, transformação, flexibilidade em relação ao
novo e diferente, constituindo um espaço de desenvolvimento interpessoal e criatividade.

Hodiernamente é possível perceber nos diversos institutos do
direito de família interpretações que amparam a dignidade da pessoa
humana e deixam ultrapassada a discussão sobre a natureza contratual do matrimônio. São exemplos: o enlace matrimonial independentemente da identificação ou orientação sexual; a possibilidade
de por fim ao casamento quando este não atende mais os objetivos
pessoais dos cônjuges; o poder familiar visto como um direito dos
filhos; dentre outros.
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6 CONCLUSÃO
As teorias que tentam compatibilizar as ideias de contrato e instituição são as mais adequadas atualmente: erram por insistirem em
localizar o matrimônio fora ou dentro da classe dos contratos, mas
acertam por perceberem que é necessária uma visão que ultrapasse
o viés econômico, sem olvidar que há consequências patrimoniais
no casamento - o que não faz dele um contrato.
Se por um lado matrimônio tem feição de contrato no ato de sua
realização, já que deve haver o consentimento entre os nubentes
para a sua formação, por outro, não se pode atribuir-lhe a índole
patrimonial característica das relações obrigacionais; tampouco é
inegável a regulação do matrimônio tanto por normas formais cogentes quanto por supletivas ou dispositivas.
Tratar o casamento como uma simples instituição social, como
querem os defensores da tese que restringe demasiadamente a vontades das partes, estar-se-á seguindo na contramão ao cânone da
dignidade da pessoa – pois nesta visão, os nubentes como verdadeiros
fins deste ato cível, são tratados como simples objetos.
O que se propõe é que nenhuma das teorias propostas pela doutrina seja tomada como suficiente para explicar o casamento. Isso
porque, apegam-se às formalidades do instituto desconsiderando o
mais importante - sua essência: um instrumento a favor da felicidade das pessoas. O casamento pode ser visto como um contrato
ou como uma instituição, o que importa ao final não é se há ou não
acordo de vontades, se há finalidade patrimonial ou mesmo se há
regras pré-estabelecidas, o que verdadeiramente importa é que o
casamento deve ser compreendido como um meio para as pessoas
serem felizes, uma base de formação da família, um meio de garantir
a dignidade do ser humano.
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NATURE OF MATRIMONY IN THE LIGHT
OF THE DIGNITY OF THE HUMAN PERSON
ABSTRACT
This present work aims to contribute to the discussion about marriage, analyzing the miscellaneous legal theories about their legal nature
and the validity of these theories according to the principle of dignity of
the human person. The discussion of theories that attempt to explain
marriage on the basis of autonomy of will and a requirement of norms
such as those applicable to marriage. From the analysis, the incompatibility of the classes was evidenced by the assumption of an instrumentalization of the spouses, the meaning of a journey and, therefore, of the
configuration of a true human age.
Keywords: Family right. Marriage. Legal nature. Principle of the
dignity of the human person.
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Direitos em crise: o lado obscuro da
corrupção e as dificuldades impostas
à consecução do estado social1
João Marcelo Negreiros Fernandes2
RESUMO

Não obstante a corrupção figurar como um dos assuntos mais
estudados em vários países do globo, até o momento não se trilhou
um caminho para sua completa erradicação. Ao assumir o fenômeno como fator de violação a direitos sociais, busca-se, com base no
contexto brasileiro e amparado por elementos gráficos e estatísticos,
compreender seus efeitos nocivos à população, bem como destacar a
participação dos órgãos de justiça, a exemplo do Ministério Público,
no que se refere à implementação de medidas de prevenção e sanção
de comportamentos corruptos.
Palavras-chave: Corrupção. Direitos sociais. Estado de direito.
Ministério Público.
1 INTRODUÇÃO
A corrupção, fenômeno de vasta amplitude e de difícil precisão
conceitual, gera consequências graves ao patrimônio do Estado, à
estabilidade das instituições e à governabilidade democrática. Desse
modo, pode-se afirmar que possui um impacto destrutivo sobre o
1 Data de Recebimento: 12/08/2019. Data de Aceite: 20/09/2019.
2 Advogado. Doutorando em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca
(ES). Mestre em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca (ES). Graduado
em Direito (UNIFOR). Professor de Direito Constitucional e Ciência Política do Centro Universitário
UNIFAMETRO. E-mail: jmnfernandesadv@gmail.com

83

tecido social, vulnerando direitos previstos na Constituição ao criar
obstáculos de acesso a serviços e a recursos públicos indispensáveis
à concretização dos objetivos do Estado social.
O presente artigo surge com o escopo de fornecer elementos para
a continuação do debate. Sob esse prisma, discorre, num primeiro
momento, sobre a compreensão terminológica de corrupção a partir
das discussões travadas em obras jurídico-políticas; na sequência,
examina o impacto do fenômeno sobre os direitos sociais e os
prejuízos daí advindos, tendo por base ferramentas estatísticas e
gráficos centrados na realidade brasileira; por fim, destaca o papel
de articulação das instituições de justiça, sobretudo o Ministério Público, no combate à corrupção, pondo ênfase aos desafios relativos
à responsabilização civil e criminal dos sujeitos corruptos.
2 UMA VISÃO TEÓRICA E
INQUIENTANTE SOBRE A CORRUPÇÃO
Antes de prosseguir, porém, há de se ressaltar que o enfoque
traçado neste texto é mais modesto que a tentativa - certamente em
vão - de construir um conceito perfeito com relação à corrupção, o
que tem sido objeto de intensos e infindáveis debates no campo das
ciências jurídicas e sociais. Busca-se, na verdade, uma conceituação
com a qual se possa associar à transgressão de direitos, trazendo à
tona uma reflexão acerca da crise do estado social brasileiro.
Desse modo - e movido por um elevado grau de certeza metodológica - a estratégia melhor adotada para compreender os atos qualificados como corruptos3, em nenhum momento, pode se distanciar
do exame de cinco elementos básicos que auxiliam na identificação e
formulação de uma noção mais adequada aos objetivos do presente
trabalho. Compete, desta forma, fazer referência a Jorge F. Malen
3 Sobre atos corruptos, a Convenção Anticorrupção das Nações Unidas fornece uma lista ampla e
recente entre os quais destaca-se: suborno, malversação/peculato, tráfico de influências, abuso de
funções, enriquecimento ilícito.
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Seña (2017, p. 43), pois esclarece com precisão que:
Haverá corrupção se, em primeiro lugar, a intenção dos
corruptos é obter um benefício irregular, não permitido
pelas regras do sistema. Em segundo lugar, a pretensão
de conseguir alguma vantagem na corrupção se manifesta
através da violação de um dever institucional por parte dos
corruptos. Em terceiro lugar, a corrupção se mostra como
uma deslealdade à instituição a qual se pertence ou na que
se presta serviços. A consciência dessa deslealdade faz
com que, em quinto lugar, os atos de corrupção tendam
a ocultar-se, isto é, sejam cometidos em segredo ou num
contexto de discrição.

Com base nas premissas anteriormente expostas, o esquema
conceitual em torno das práticas corruptas pode ser descrito de acordo com a lógica decorrente de um cálculo econômico, associado à
ação coordenada e estratégica de atores no âmbito das instituições
(comportamento rent-seeking), pondo seriamente em perigo diversos
recursos públicos e interesses coletivos. A este propósito, e consoante
reforça Fernando Filgueiras (2009, p. 396):
A corrupção é explicada por uma teoria da ação informada
pelo cálculo que agentes racionais fazem dos custos e dos
benefícios de burlar uma regra institucional do sistema
político, tendo em vista a natural busca por vantagens.
Basicamente, a configuração institucional define sistemas
de incentivos que permitem aos atores acumularem utilidades. Uma postura rent-seeking, que é esperada quando
as instituições permitem que um agente burle as regras do
sistema, ocorre quando ele maximiza a sua renda privada
em detrimento dos recursos públicos.

Aliás, uma observação útil consiste em reconhecer que o agente
corrupto, pertencente às estruturas da burocracia estatal (políticos,
magistrados, funcionários administrativos, etc.) ou particulares
(diretores de empresas, professores universitários, etc.), abusa
intencionalmente de um sistema de normas com o desígnio de
alcançar benefícios indevidos em troca de decisões que favoreçam
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interesses privados que não os conseguiria, caso respeitasse o
marco normativo.
Por certo que comportamentos corruptos ocorrem na interface
entre os setores público e privado, suscitando oportunidades de ganhos econômicos indevidos. Nessa ordem de ideias, a incidência e
o nível de corrupção dependeriam, na visão de Rose-Ackerman, de
três pontos: (a) o benefício potencial do ato para o transgressor; (b)
o risco de ser descoberto e punido; e ainda (c) o poder relativo entre
corruptores e corrompidos (ROSE-ACKERMAN, 2002, p. 59).
Com efeito, não se nega, desde algum tempo, a fatídica relação
entre corrupção e impunidade e, via de consequência, entre aquela
e violação a direitos humanos. Tal assertiva pode ser extraída do
conteúdo normativo da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que dispõe que o referido fenômeno debilita a democracia e
o estado de direito, dá pé a violações dos direitos humanos, distorce
os mercados, deteriora a qualidade de vida e permite o florescimento
da delinquência organizada, o terrorismo e outras ameaças à segurança humana4.
Com isso, não há dúvidas de que práticas corruptas transgridem
diretamente direitos de pessoas e de grupos (incluídos os vulneráveis
como imigrantes, pobres, refugiados, etc.), agravando problemas
sociais preexistentes. É evidente que abalam a gestão de recursos
públicos e dificultam a capacidade dos governos em cumprir metas
de saúde, educação, segurança, emprego, moradia, lazer, ou seja,
componentes essenciais à consecução de um Estado social.
Portanto, em que pesem todos os esforços tendentes à delimitação conceitual do que seja corrupção, seguramente o lado mais
preocupante que envolve toda a discussão - e que tem sido objeto de
instrumentos normativos e recomendações por parte de organizações
internacionais -, reside no seu impacto cruel à efetivação dos direitos
sociais (comumente classificados pela doutrina como de segunda
4 Disponível em: <https://bit.ly/2YwgUsf>. Acesso em: 06 jul. 2019.
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dimensão), o que conduz a análise do contexto social brasileiro atual.
3 CORRUPÇÃO, DIREITOS SOCIAIS
E CRISE DO ESTADO BRASILEIRO
Em pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI), e ao se depararem com a pergunta sobre quais seriam os principais problemas enfrentados pelo Brasil, 55% dos entrevistados indicaram a corrupção como uma das preocupações centrais do Estado,
ficando atrás tão somente do desemprego. E, ao verificar os dados de
2016, percebe-se que o fenômeno teve um crescimento expressivo
em comparação aos outros temas presentes na lista.
Tabela 1. Principais problemas
citados pelos brasileiros (2016-2017)

Fonte: Confederação Nacional da Indústria, 2018.
Um primeiro olhar sobre essas informações mostra que a opinião pública reconhece a corrupção como um óbice à eficiência do
aparelho estatal. Além disso, o mais grave é que projetos corruptos
acabam tendo reflexos sobre os outros itens da lista (desemprego,
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saúde, segurança/violência, educação, custo de vida, drogas, pobreza) apontados pelos entrevistados.
Cumpre advertir, contudo, que alguns fatores podem ter atuado
para elevar esse nível de percepção, dentre os quais: a exposição dos
indivíduos aos diversos casos e escândalos de corrupção veiculados,
principalmente, pelos meios de comunicação de massa, sem ainda
desconsiderar experiências próprias e relatos de terceiros, bem como
notícias extraídas da mídia.
Feitas essas considerações, o que vai interessar no momento é
compreender de que modo práticas corruptas concorrem para o agravamento dos outros temas elencados na pesquisa da Confederação
Nacional da Indústria, problemas que permeiam o Estado brasileiro
e que ameaçam o funcionamento das suas instituições por meio da
malversação dos recursos públicos.
Um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
revelou que, em maio de 2019, o desemprego atingiu 12,3% da população, isto é, 13 milhões de brasileiros não possuem emprego formal. A tabela 2 aponta para esta situação dramática vivenciada por
várias pessoas que perderam seus postos de trabalho num cenário
de profunda retração da economia5.
Diante desse contexto, resulta oportuno reparar que a corrupção
tem grande parcela de contribuição para tal situação na medida
que gera distorções no mercado financeiro com a queda na produtividade/competitividade das empresas, levando a diminuição nos
investimentos e a um quadro de demissões de funcionários com o
claro intuito de cortar custos e evitar o colapso.

5 Disponível em: <https://bit.ly/2SSdOxA>. Acesso em: 09 de jul. 2019.
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Tabela 2. Evolução da taxa de desemprego (2012-2019)

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua, 2019.
Por outro lado, é preocupante, no âmbito da saúde, a quantidade
de recursos que poderia ter sido direcionada para aquisição de medicamentos e materiais para hospitais, ambulâncias, contratação de
equipe médica, mas que foram desviados como prática de suborno
e defraudação. O resultado reflete a baixa qualidade do serviço, pois
a falta de infraestrutura adequada implica a negativa de acesso à
saúde, direito reconhecido pela Constituição Federal6.
Sobre esse ponto, o Conselho Federal de Medicina observou que,
nos últimos quatorze anos, 29% dos recursos federais que deveriam
ser revertidos ao Sistema Único de Saúde (SUS) foram desviados
do seu verdadeiro propósito. Segundo auditorias realizadas pelo
Ministério da Saúde e Controladoria Geral da União, essa porcentagem retrata a existência de várias irregularidades e fraudes, o que
culminou na redução drástica do orçamento destinado ao setor7.

6 A corrupção ocasiona uma paralisia na prestação dos serviços hospitalares e médicos em geral, o
que implica em maiores níveis de mortalidade, bem como a queda da qualidade de vida da população
local (ROCHA, 2016, p 186).
7 Para outras informações relacionadas ao tema, ver: https://bit.ly/2yuVHUU. Acesso em: 10 de jul. 2019.
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Situações como essas produzem violações ao interesse coletivo
e à igualdade dos cidadãos na utilização do serviço público de saúde no Brasil, visto que a ausência de verbas cria graves restrições a
que a população, especialmente a de baixa renda, possa desfrutar
de atendimento efetivo para a solução de problemas clínicos. Tais
vulnerações a direito social de tamanha magnitude como a saúde
levou Jorge F. Malem Seña (2015, p. 69) a acrescentar que:
(...) Aqui se coloca em perigo não só a saúde dos pacientes
como também a igualdade que deve reinar entre todos os
cidadãos. Se produz uma restrição injustificada de acesso
das pessoas ao sistema de saúde, enquanto se acentua a
desigualdade social marginando ainda mais todo aquele
que não possa pagar a alíquota corrupta. O princípio da
não discriminação perde toda a sua efetividade.

O mesmo ocorre na segurança pública, visto que ações corruptas
têm provocado a falta de investimentos no setor, o que fragiliza -entre
outras coisas- a organização policial. Formação deficiente dos agentes, efetivos defasados, baixos salários, servidores desmotivados com
a carga excessiva de trabalho, a falta de equipamentos para garantir
um bom serviço, a crise do sistema penitenciário são barreiras que
rompem com os critérios constitucionais estabelecidos.
Vinculada a essa realidade, outra questão que chama atenção - e
talvez não tenha sido objeto de pesquisas recentes - são os casos de
práticas ilícitas por membros do corpo policial mediante o recebimento de vantagens pecuniárias para exercer ou deixar de exercer
serviço previsto na atividade policial em virtude do cargo ou função,
incorrendo em corrupção (por exemplo, tráfico de armas, aceitação
de suborno, jogos de azar, participação com milícias, etc.).
Andréa Ana do Nascimento lembra que a corrupção na polícia
pode manifestar-se internamente (dentro da corporação) quando, por
exemplo, um policial paga taxas ao superior esperando ser favorecido
na distribuição de tarefas de policiamento; ou externamente (contra

90

Revista Acadêmica Escola Superior do Ministério Público do Ceará

ou com os cidadãos) no instante em que recebe dinheiro para liberar
veículo irregular, em vez de multá-lo, ou até apreendê-lo consoante
o que determina a lei (NASCIMENTO, 2011, p. 59).
Exemplos como estes dão a dimensão de como o desvio de verbas traz um perigo significativo para a promoção da segurança e
de políticas públicas, inviabilizando, sobremaneira, a eficiência dos
serviços e incapacitando o próprio Poder Público de fazer frente à
violência urbana e ao crime organizado. Descuidar dessas questões
coloca seriamente em risco a confiança nas instituições democráticas,
o que abre caminho para uma convulsão social no país.
Na educação, a corrupção dificulta a vida dos alunos de escolas
públicas. Uma operação recente da Polícia Federal, da Controladoria
Geral da União (CGU) e do Ministério Público Federal desarticulou
um grupo que desviava recursos públicos e fraudava licitações em
vários municípios de estados do nordeste8. O projeto corrupto ocorria
por intermédio de empresas de “fachada” e pagamento de propina a
funcionários públicos, com posterior lavagem do capital.
Os valores, na ordem de milhões e que seriam dirigidos à melhoria
da qualidade da educação básica, foram revertidos, ilegitimamente,
em benefício de terceiros, prejudicando os estudantes com a falta de
estrutura nas escolas, ausência de professores, materiais de aprendizagem, alimentação. Inclusive, em artigo publicado pelos pesquisadores Cláudio Ferraz (PUC-Rio), Frederico Finan (Universidade da
Califórnia) e Diana B. Moreira (Harvard) demostrou-se que alunos
de municípios onde a CGU descobriu fraudes no uso de dinheiro da
educação tinham aprendizado pior e taxas superiores de repetição
de ano e de evasão escolar9.
À luz dessas constatações alarmantes, é conveniente ainda
abordar as respostas fornecidas a uma entrevista realizada pela
Conferência Nacional da Indústria que versou sobre a relação entre

8 Para mais detalhes sobre a operação: <https://bit.ly/334DOKL>. Acesso em: 15 de jul. 2019.
9 A respeito do importante estudo em referência, consultar: FERRAZ; FINAN; MOREIRA (2012).
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corrupção e a má qualidade do ensino no Estado. Naquela ocasião,
43% dos entrevistados declararam que o fenômeno influencia negativamente a educação, enquanto que 25% discordam dessa conexão.
Por certo que essa forma de expor um dos grandes problemas que
assola a sociedade brasileira auxilia na percepção de que os cidadãos,
em sua grande maioria, estão conscientes do caos que essa relação
pode causar no país a curto e médio prazo.
Gráfico 1. Relação entre corrupção e
má qualidade da educação no Brasil

Fonte: Confederação Nacional da Indústria, 2018.
Nesse ponto, Leal e Schneider têm razão em sustentar que atos
corruptos violam o sistema de ensino como um todo, porque rompem
com critérios de justiça social que se procura instalar com a garantia
do ensino. Além do que, geram distorções na prestação do serviço e
impactos nas políticas públicas de inclusão social dos alunos, e em
suas desenvolturas nos processos de formação e inserção no mercado
de trabalho (LEAL; SCHNEIDER, 2014, p. 428).
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Desde outra abordagem, o alto nível de corrupção também ocasiona maiores taxas de inflação, afetando não só o funcionamento
do mercado de capitais como a expectativa dos agentes econômicos.
Esta última tem efeitos deletérios sobre o crescimento do PIB, arrecadação de impostos, fluxo de investimentos, competitividade no
setor produtivo, distribuição de renda, preço de bens e, fatalmente,
sobre o custo de vida dos brasileiros, especialmente os mais pobres.
No campo da literatura econômica sobre a corrupção há contribuições interessantes que explicam como o mencionado fenômeno leva
ao descontrole da inflação e que, ao alcançar patamares superiores
ao salário mínimo fixado no país, converge para o aumento dos
preços de bens básicos e, por conseguinte, para a redução do poder
de compra. É evidente que tal fórmula afeta o custo de vida e impõe
restrições à satisfação das necessidades da população em geral10.
Informa-se que um estudo realizado pela Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (FIESP) já havia alertado para o impacto da
corrupção nas contas do país, o que redunda numa piora da vida dos
brasileiros. Na tabela 3, consta que as perdas econômicas e sociais
estimadas com os atos corruptos representa um total de 60,2% dos
investimentos públicos (em valores de 2008) e 2,29% sobre o consumo
das famílias, revelando percentuais expressivos11.

10 Nesse mesmo sentido, pode-se citar os trabalhos de BLACKBURN; POWELL (2011) e MATOS (2018).
11 Disponível em: https://bit.ly/2YcroSg. Acesso em: 23 de jul. 2019.
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Tabela 3. Custo Médio Anual da
Corrupção (consumo das famílias)

Fonte: FIESP, 2010.
Avançando noutro terreno, um assunto que incomoda os brasileiros é o tráfico de drogas, sendo certo que tal comércio floresce
mais facilmente onde se vislumbra a baixa qualidade da governança
e frágeis mecanismos de controle. Outrossim, o alto grau de desigualdade social cria incentivos para a corrupção que, por sua vez,
permite que grupos de narcotraficantes operem no país e comprem
a proteção de agentes públicos para ocultar suas atividades ilícitas.
A título de exemplo, suponha uma organização criminosa que
corrompe financeiramente um funcionário aduaneiro para que este
facilite a passagem de drogas e substâncias entorpecentes, e avise
ao grupo para que retire os referidos produtos ilícitos; o suborno de
policiais para que evitem a prisão de pessoas ligadas ao tráfico de
drogas numa favela do país; ou até um agente penitenciário que cobra
valores para facilitar a entrada de drogas para presos12.
Esses casos comprovam que droga e corrupção mantêm uma
relação próxima no instante em que esta fornece os meios para a
12 Casos assim ocorreram no Rio Grande do Sul: https://glo.bo/2MlIrXw. Acesso em: 25 de jul. 2019.
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expansão do narcotráfico em vários países, incluindo o Brasil. Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, órgão que
integra a Organização das Nações Unidas (ONU), a riqueza e o poder
de organizações de drogas excedem aos governos locais, minando
toda a estrutura e postulados de um Estado de direito13.
Por outra parte, e tratando-se da coexistência entre corrupção
e fome/pobreza/miséria, estudos provenientes do Fundo Monetário Internacional (FMI) sinalizam que o fenômeno enfraquece a
capacidade de um Estado de tributar, o que vai degenerar os cofres
públicos. Também distorce os gastos do governo, prejudicando investimentos na saúde e na educação, fazendo com que as pessoas
com menor poder aquisitivo, e que necessitam mais dos serviços
públicos, vejam-se limitadas em suas oportunidades econômicas,
acirrando o grau de pobreza14.
Nesse sentido, não se pode perder de vista que a dimensão generalizada dos atos corruptos levada a cabo por organizações criminosas
debilita as instituições, e altera os incentivos dos agentes de mercado para investir em setores econômicos. Seguindo esse raciocínio,
é inevitável não considerar que os custos de se empreender e dos
bens que dependem de serviços públicos fiquem mais onerosos,
comprometendo diretamente a renda dos cidadãos.
Como consequência desse efeito da corrupção na renda, sobretudo a dos mais pobres, não seria equivocado admitir que ela
afeta o nível de pobreza no país. Sobre isso, a Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) exibiu dados
preocupantes que mostram que o empobrecimento é mais elevado
entre a população jovem, muito em razão da desigualdade social e da
falta de possibilidades econômicas criadas pelo círculo da corrupção.

13 A íntegra desse importante estudo está disponível em: https://bit.ly/2Tnl4l7. Acesso em: 27 de
jul. 2019.
14 Sobre o relatório, consulte: https://bit.ly/2ZkiY7W. Acesso em: 30 de jul. 2019.
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Gráfico 2. Taxa de pobreza relativamente
alta entre os jovens no Brasil

Fonte: Banco de Dados de Distribuição de Renda da OCDE, 2018.
Pois bem, se é verdade que a corrupção impacta significativamente no aumento da desigualdade social, fomentando verdadeiros abismos entre os cidadãos, e elevando a indiferença humana,
mostra-se oportuna a seguinte pergunta: seria possível argumentar
que a desigualdade também favorece e estimula comportamentos
corruptivos numa dada sociedade?
Uma breve revisão de importantes contribuições teóricas que
exploram a relação entre essas variáveis, a exemplo de Begović, demonstram que a corrupção tende a manter e causar desigualdades na
distribuição de renda. De outro lado, esta última traz uma descrença
social no governo e, mais amplamente, nas instituições, estimulando
a racionalização da corrupção como práxis legítima para compensar
desigualdades ou até para reforçá-las (BEGOVI, 2006, p. 2)15.
You e Khagram também entendem que desigualdade gera mais
corrupção, pois em sociedades desiguais tanto classes ricas, como
pobres, podem ser levadas a avistar atos corruptos como aceitáveis.
15 Destaca-se que a desigualdade afeta o modo como a corrupção é percebida entre os membros de
uma sociedade.
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Repare que onde grupos marginalizados são privados de serviços
básicos (educação, saúde, etc.) há maior probabilidade de incidirem
em corrupção, ou até serem vítimas de extorsão pela burocracia para
usufruírem de tais serviços. (YOU; KHAGRAM, 2005, p 138).
Demais disso, um maior nível de desigualdade social conduz ao
clamor por medidas redistributivas no Estado, o que vai ao encontro
do interesse das elites que usam do poder econômico para defender
seus interesses. Não raras vezes empregam vultosas quantias com
o escopo de influenciar decisões de governo, direcionando-as para
a satisfação de conveniências pessoais, assim como se valem de
suborno para influir em processos legislativos em curso, ou até, na
compra de decisões judiciais que lhe sejam favoráveis (YOU; KHAGRAM, 2005, p. 139).
À vista dessas evidências, infere-se que corrupção e desigualdade
social se reforçam mutuamente, acarretando uma espécie de retroalimentação entre comportamentos corruptos, repartição desigual do
poder na sociedade e distorções na distribuição de riqueza. Estar-se-á,
portanto, diante de um grave e caro obstáculo ao desenvolvimento
nacional e à efetivação de direitos sociais, sendo certo que a superação da questão deve passar pela reconstrução do Estado brasileiro
com o reforço das instituições de controle e o aperfeiçoamento da
burocracia pública.
4 REPRESSÃO À CORRUPÇÃO E
ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Em termos de combate ao fenômeno, o controle judicial assume
uma lógica importante e baseada em ações cíveis (ação civil pública
e improbidade administrativa) e penais, por citar os crimes previstos
nos artigos 317 e 333 do Código Penal, respeitando-se as regras de
direito processual. Se comprovadas ilegalidades contra a administração pública, a decisão final resulta, no primeiro caso, na restituição
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dos danos ao Erário com a perda da função (servidores públicos);
e no segundo, na aplicação de penas privativas de liberdade, ou
restritivas de direitos.
Importa salientar que, antes da propositura de uma ação judicial,
existe todo um conjunto de atos investigativos e coordenados entre
instituições que têm reconhecidamente competência fiscalizatória,
dentre as quais, pode-se mencionar: Polícia Federal, Poder Legislativo (Comissões Parlamentares de Inquérito), Tribunais de Contas da
União16 e Ministério Público. Esses atores têm conjugado esforços
na apuração das responsabilidades de agentes públicos e privados
em fraudes e irregularidades contra a gestão governamental no país.
Assim, uma vez constituído o conteúdo probatório suficiente à
instrumentalização do requerimento cível ou da denúncia, observa-se que o Ministério Público (MP), embasado nas competências
constitucionais que lhe são confiadas e nas atribuições da Lei nº
8.625/1993, tem sido assumido uma posição de protagonismo no
processo de judicialização perante os órgãos do Poder Judiciário. Nos
dias atuais, é realmente difícil pensar na luta contra a corrupção e
na aplicação de mecanismos repressivos sem a participação do MP,
tanto federal como estadual17.
Para atuar nessa frente, sua estrutura se volta à consecução dos
fins do art. 129 da constituição, onde se realça a titularidade da
ação penal, o respeito aos poderes e serviços públicos, a tutela dos
interesses transindividuais, do patrimônio público e da moralidade
administrativa, campo em que detém o inquérito civil. O MP também
16 No Brasil, os Tribunais de Contas estão presentes nas esferas federal, estadual e municipal. No
plano federal, o controle externo será exercido pelo Congresso Nacional juntamente com o auxílio
do Tribunal de Contas da União (TCU). No âmbito estadual, o controle externo será exercido pela
Assembleia Legislativa com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Na esfera municipal, o
controle externo será exercido pela Câmara Municipal de Vereadores com o apoio dos Tribunais de
Contas Estaduais (ou pelos Conselhos de Contas dos Municípios).
17 O Ministério Público foi grande o responsável por introduzir a tese da criminalização da corrupção
no Brasil, vinculando-a a questão do crime organizado. No caso do mensalão, ela ganhou forte reverberação da mídia quando da denúncia do Inquérito nº 2.245 da Procuradoria-Geral da República, que
afirmou a existência de uma sofisticada organização criminosa que se estruturou profissionalmente
para a prática de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta,
além de outras fraudes (AVRITZER; FILGUEIRAS, 2011, p. 26).
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desempenha atos extrajudiciais que englobam providências e esclarecimentos sobre atos lesivos a ordem pública.
Nesse sentido, observa-se as colocações de Odete Medauar
(2012, p. 165):
A atuação de controle extrajudicial recai sobre as autoridades, entes e órgãos públicos em todos os níveis da
Federação brasileira, que resulta na adoção de medidas
de instauração de inquérito civil público, emissão de
recomendações, expedição de relatórios e realização de
termo de ajustamento de conduta com os infratores. (...)
Os mecanismos extrajudiciais e as funções extrajudiciais
desempenhadas pelos representantes do Ministério Público
são meios alternativos de resolução de conflitos, mas não
exclui sua utilização como procedimento preparatório para
atuação judicial.

Para se ter uma ideia mais clara da sua presença no controle da
corrupção, em 2017, o número de ações de improbidade administrativa ajuizadas pelo Ministério Público Federal (MPF) aumentou
significativamente. Ao todo foram 2.371 ações, distribuídas entre as
várias unidades federativas contra agentes públicos, gestores, ex-gestores e servidores, além de particulares que se beneficiaram de
atos irregulares e causaram prejuízos aos cofres públicos18.

18 Relatório disponível em: <https://bit.ly/317b0zu>. Acesso em: 02 de ago. 2019.
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Gráfico 3. Quantidade de ações de Improbidade
Administrativa ajuizadas em 2017 por UF

Fonte: Ministério Público Federal, 2018.
Outro ponto que merece destaque consiste na quantidade de denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal ao Poder Judiciário, as quais se encontram, no gráfico 4, separadas em função dos
procedimentos de investigação com início no ano de 2013. Do total de
1.116 denúncias - o que se revela um número bastante expressivo-,
985 delas foram propostas tendo por base inquéritos policiais, o que
sugere a ação coordenada entre o MPF e a Polícia Federal.
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Gráfico 4. Quantidade de denúncias
relacionadas a atos de corrupção em 2017

Fonte: Ministério Público Federal, 2018.
Entretanto, números do Conselho Nacional de Justiça em relação
a 2017 confirmam a percepção de que entraves (excesso de processos e recursos) contribuem para o aumento considerável da taxa
de congestionamento, isto é, processos pendentes de solução. Sem
desconsiderar o sucesso da Operação Lava Jato, que conta com várias
condenações de políticos e empresários em diversos estados, mas a
realidade de outros processos acaba sendo diferente.
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Gráfico 5. Taxa de congestionamento (2009-2017)

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2018.
Registre-se que, muito embora seja expressiva a atuação do órgão ministerial por meio do ingresso de uma ampla quantidade de
ações de improbidade administrativa, e de denúncias por delitos de
corrupção direcionadas à apreciação do Poder Judiciário, o ritmo de
julgamentos ainda é considerado lento, com sentenças de mérito
que podem tardar anos, ou até mesmo décadas, podendo inclusive
concorrer para o instituto da prescrição em diversos desses crimes.
A este respeito, vale explicar que não significa que os juízes brasileiros são ineficientes. Conforme o CNJ, o Índice de Produtividade
dos Magistrados tem crescido desde 2014, com elevações anuais.
Em três anos, houve um crescimento de 7,3%, alcançando 1.819
processos solucionados por ano, o que equivale a uma média de 7,2
casos resolvidos por dia útil do ano19.
Sucede que, em se tratando do Judiciário brasileiro, se requer
maior celeridade em função do grande número de litigiosidade que
19 Disponível em: <https://bit.ly/2R0ZMsn>. Acesso em: 05 de ago. 2019.
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se apresenta a cada ano. As taxas de congestionamento em 2017
mostram o percentual de 73% para as ações penais e 60,5% para as
ações não criminais (casos cíveis), além de 88,5% nas execuções
penais privativas de liberdade.
Tabela 4. Taxa de congestionamento
por tipo de processo, ano 2017

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2018.
Uma leitura crítica dessas estatísticas leva inevitavelmente a um
questionamento sobre a capacidade do Judiciário em fornecer respostas rápidas na solução dos vários problemas que lhe são submetidos,
o que, ademais, impactou na avaliação da população sobre a justiça.
Dados coletados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) revelam que
a confiança da opinião pública no Poder Judiciário caiu 10 pontos
percentuais, passando de 34%, em 2013, para 24%, em 201720.
Não por acaso um dos aspectos mais considerados para as respostas foi a morosidade na prestação jurisdicional no Brasil. Ainda
de acordo com a pesquisa da FGV, no primeiro semestre do ano de
2017, 81% das pessoas entrevistadas responderam que a instância
20 Relatório ICJBrasil da FGV disponível em: <https://bit.ly/2FDJmjv>. Acesso em: 08 de ago. 2019.
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judicial resolve os litígios de forma lenta ou muito lentamente. Insta
ressaltar que 73% dos respondentes ainda avaliaram que a referida
instância é pouco ou nada competente para solucionar os casos.
Por fim, à vista dos pontos anteriores, não há como ignorar certos
desafios a serem superados pela administração de justiça quanto ao
controle da corrupção. Dentre eles, nota-se a necessidade urgente
em obter uma prestação jurisdicional realmente capaz de alcançar
a responsabilização civil e criminal de agentes corruptos em tempo
razoável, configurando, assim, uma garantia essencial do Estado
Democrático e da defesa dos direitos sociais no Brasil.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A corrupção possui inúmeras faces e pode se manifestar nos mais
variados campos das relações sociais, sendo impulsionada por atos
que respondem a certos incentivos sob o ponto de vista econômico.
Tal constatação vem acompanhada dos efeitos lesivos que incidem
sobre a estrutura estatal, e que debilitam direitos básicos (saúde,
educação, segurança, moradia, entre outros), impedindo, assim, o
Estado de resolver conflitos internos e promover o bem-estar geral.
A realidade brasileira apresenta exemplos da exteriorização do
fenômeno, porquanto vários setores sociais têm sido atingidos com
o desvio e esvaziamento de recursos públicos, comprometendo a
execução e a qualidade de serviços à população considerada em seu
conjunto. Esse quadro trágico desperta a necessidade de uma educação moral e participação da sociedade a partir da construção de um
canal para informação e transparência das contas públicas no país.
Há de ressaltar que os órgãos de justiça, a exemplo do Ministério
Público, têm exercido um papel sem precedentes pela defesa irrestrita de direitos e pelo fim da impunidade com relação aos crimes de
corrupção. Muitas ações são intentadas com o fito de se alcançar a
responsabilidade civil e penal de agentes, mas que acabam se depa-
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rando com a dificuldade do Poder Judiciário em absorver a quantidade
de demandas e fornecer resposta em tempo razoável.
Logo, é bem verdade que o combate à corrupção não constitui
tarefa exclusiva do ente estatal, senão que exige uma interferência
da própria sociedade civil. Em um regime de governo que conta
com a promoção de direitos e a participação massiva e ativa da cidadania, é possível reduzir consideravelmente as possibilidades de
atos corruptos, ao mesmo tempo que irá contribuir fortemente para
repressão mais concreta a esses crimes pelas instituições do Estado.
RIGHTS IN CRISIS: THE DARK SIDE OF CORRUPTION AND
THE DIFFICULTIES IMPOSED ON THE IMPLEMENTATION OF
SOCIAL STATE
ABSTRACT
Although corruption is one of the most studied subjects in several
countries of the globe, so far no path has been taken towards its complete eradication. By assuming the phenomenon as a factor of violation
of social rights, we seek, based on the Brazilian context and supported
by graphic and statistical elements, to understand its harmful effects on
the population, as well as highlighting the participation of the justice
organs, such as the Public Ministry, regarding the implementation of
measurements to prevent and punish corrupt behavior.
Keywords: Corruption. Social rights. Rule of law. Public Ministry.
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A teoria da cegueira
deliberada e sua aplicabilidade
aos crimes financeiros1
Jucelino Oliveira Soares2
RESUMO

O presente estudo tem como intuito propor uma reflexão crítica
sobre a Teoria da Cegueira Deliberada e sua Aplicabilidade aos Crimes
Financeiros, constituindo-se numa tentativa de abordar a doutrina da
evitação de consciência, desde sua origem em forma de precedente
jurisdicional histórico, até os meandros de seu desenvolvimento e
aplicação nos cenários mundial e local. Com o propósito de estabelecer os vetores para aplicação da teoria, buscou-se, após breve
conceituação da lavagem de capitais, analisar os requisitos para sua
adoção em alguns crimes econômicos, como forma de aperfeiçoar a
repressão criminal específica. O caminhar teórico-metodológico da
presente pesquisa é embasado em uma abordagem qualitativa, a qual
utiliza como estratégia a pesquisa bibliográfica. Cuidou-se de realizar detalhada e abrangente pesquisa bibliográfica e jurisprudencial,
objetivando construir argumentação sólida e a devida ponderação
da doutrina da cegueira deliberada, sob o viés de sua harmonização
com os crimes previstos na Lei nº 9.613/98.
Palavras-Chave: Teoria da Cegueira Deliberada. Lavagem de Capitais. Legislação Antilavagem.
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1 INTRODUÇÃO
O presente estudo possui o intuito de analisar a teoria da cegueira deliberada, sob o enfoque de instrumento da dogmática penal
destinado à ampliação e especialização da repressão aos crimes
econômicos previstos na Lei de Lavagem de Capitais, tanto do ponto
de vista histórico e evolutivo, quanto em relação aos aspectos legais,
doutrinários e jurisprudenciais que envolvem o tema.
Dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes
revelam que os delitos relacionados à lavagem de dinheiro movimentaram, no ano de 2013, entre US$ 800 bilhões e US$ 2 trilhões,
anualmente, o que equivalia de 2% a 5% do Produto Interno Bruto
mundial (LEITÃO, 2013). Consideradas as proporções assumidas
pela prática ilícita em questão, mostra-se de suma importância o
estudo e normatização do combate eficiente às infrações econômicas, bem como de seus crimes acessórios e das organizações
criminosas subjacentes.
No Brasil, na esteira da normativa internacional – Convenção de
Viena (1988) –, criminalizou-se a lavagem de capitais por meio da
Lei nº 9.613/98, que estabeleceu as primeiras medidas de caráter
preventivo e repressivo no direito pátrio. Por meio de tal legislação,
de forma inédita, definiram-se as diretrizes centrais sobre a criminalização e combate ao branqueamento de valores, estabelecendo-se, igualmente, a regulamentação inicial aplicável à recuperação
de ativos. Empós, com o advento da Lei nº 12.683/2012, o Brasil
aprimorou sua legislação antilavagem, alçando-a ao patamar de
legislação de terceira geração, devido a salutar exclusão do elenco
de crimes antecedentes, havendo ainda a atualização da redação
legal, de modo a assentar a aplicação do dolo eventual a todas as
condutas típicas da Lei.
Na seara do direito criminal, mais especificamente em relação à
punição de agentes envolvidos na lavagem de capitais, a doutrina
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da cegueira deliberada avulta em importância, uma vez que possibilita a punição dos agentes que se abstêm, propositadamente, de
tomar conhecimentos de máculas atinentes aos bens envolvidos
em suas atividades.
Consoante especializada doutrina penalista, a Lei nº 12.683/2012,
dentre as alterações e acréscimos promovidos na Lei de Lavagem de
Capitais (Lei nº 9.613/98), sedimentou a aplicação deste ideário no
ordenamento jurídico brasileiro, vez que excluiu do tipo delituoso a
menção, mesmo que controversa, à necessidade de dolo direto para
a perfectibilização dos crimes financeiros ali previstos.
2 ORIGEM E DESENVOLVIMENTO
DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA
A doutrina das instruções do avestruz, também denominada de
teoria da cegueira deliberada, doutrina da evitação de consciência
ou teoria da ignorância deliberada, é originária de países cujos ordenamentos seguem o sistema do Common Law, sendo ilustrativo
de aplicação, o Direito Inglês.
O surgimento da teoria da cegueira deliberada, segundo Gehr
(2012), remonta ao precedente inglês Regina vs. Sleep, do ano de
1861. O processo em questão destinava-se a revisar condenação do
ferrageiro Sleep, que embarcou em um navio mercante parafusos
de cobre, alguns dos quais marcados com sinal em forma de flecha,
indicativo de que se tratavam de propriedade da Coroa Britânica. O
Acusado fora considerado culpado pelo júri sob a acusação de desvio de bens públicos, delito em que o conhecimento da titularidade
estatal dos bens desviados (origem criminosa) constituía elementar
do próprio tipo penal.
Condenado em primeiro grau, o Réu recorreu, aduzindo que não
tinha consciência de serem os bens embarcados propriedade da Coroa, tendo o juiz acatado a tese defensiva, porquanto não havia nos
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autos informação de que o Júri houvesse considerado a elementar
subjetiva do tipo, referente ao conhecimento do agente sobre a procedência ilícita dos bens embarcados, ou mesmo que ele se abstivera,
de modo deliberado, em adquirir tal conhecimento.
Em interpretação a contrário sensu do julgado, veio a lume o entendimento de que, caso houvesse comprovação acerca da intenção
do acusado de abster-se, intencionalmente, de saber a procedência
criminosa do bem, caberia a aplicação de sanção criminal idêntica
à atribuída aos que agem com dolo direto.
As decisões das cortes inglesas que se seguiram, ressalte-se, não
esclareceram se, para aplicar a equiparação sustentada no precedente citado, era necessário demonstrar que o sujeito suspeitava,
quando menos, da possibilidade de uma atividade ilícita, ou se esta
equiparação só poderia ser utilizada para possibilitar a punição de
acusados que apresentassem alegações de desconhecimento absolutamente evitáveis.
Fato é que, no final do século XIX, referida equiparação entre o
conhecimento propriamente dito do crime antecedente, e a abstenção propositada de se informar sobre essa situação ilícita, estava
plenamente assentada na doutrina inglesa para fins de aplicação da
lei criminal e suas respectivas sanções.
Já no ano de 1899, a teoria da cegueira deliberada foi analisada
pela Suprema Corte dos EUA, no caso Spurr vs. United States. No
precedente, o Acusado buscava a reversão de uma condenação por
ter certificado, quando era presidente do Commercial National Bank
of Nashville, grande quantidade de cheques cujas contas correspondentes não possuíam fundos para arcar com os pagamentos. No caso,
o preceito primário do delito em questão considerava penalmente
relevante tão somente a violação dolosa dos procedimentos bancários
ignorados (GEHR, 2012).
O Tribunal deliberou que, se uma autoridade bancária certifica
cártulas para que o emissor obtenha dinheiro do banco, mesmo sem
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a existência de fundos para provimento, tal certificação pode ser equiparada à conduta de violação à lei penal, seja pela ação deliberada de
fraudar os registros bancários, seja pela omissão qualificada consistente em se furtar, intencionalmente, ao conhecimento (informação)
sobre a real situação creditícia da conta relacionada aos cheques.
De acordo com a Suprema Corte, a omissão qualificada poderia
ser presumida pelo fato de o Réu se manter, deliberadamente, na
ignorância acerca da existência de fundos na conta, considerada sua
posição de presidente da instituição, ou mesmo pela demonstração
de grande indiferença, a despeito de seu dever funcional de se assegurar da circunstância indevidamente certificada.
Acerca da aplicação inicial do instituto no direito norte-americano,
Gehr (2012, p. 4) pontua que:
Ainda, há quem tenha por leading case no tema o caso United States v. Jewel, o qual versa sobre um sujeito condenado
por contrabando por cruzar a fronteira entre o México e
os Estados Unidos transportando maconha no porta-malas
de seu veículo, mesmo tendo alegado que não sabia o que
trazia consigo, tão somente suspeitava tratar-se de algo
ilícito. Após recursos, o Tribunal de Apelações invocou a
ideia de que “a ignorância deliberada e o conhecimento
positivo tem um mesmo grau de culpabilidade”. Durante a
primeira metade do século XX, a willful blindness foi aplicada por tribunais norte-americanos especialmente nos
casos de falência, expandindo sua incidência apenas por
volta de 1970, notadamente para os casos de narcotráfico.

No cenário mundial, a teoria da cegueira deliberada experimentou
grande difusão nos ordenamentos jurídicos após ser caracterizada
como modalidade de imputação subjetiva pelo Tribunal Penal Internacional (TPI). Para tanto, positivou o artigo 28, do Estatuto de
Roma, incorporado à legislação pátria pelo Decreto nº 4.388\2002,
dispositivo que fixa diretrizes para a imputação de responsabilidade
penal a superiores hierárquicos pelos crimes cometidos por seus
funcionários e prepostos, caso aqueles tenham conhecimento, ou
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deliberadamente, não levem em consideração, dado indicativo de
que os subordinados estavam a cometer, ou se preparavam para
praticar crimes disciplinados pelo Estatuto.
No direito brasileiro, apesar de menção esparsa em alguns julgados de tribunais pátrios, a aplicação da doutrina da evitação de
consciência ganhou notoriedade durante o julgamento do processo
referente à lavagem de dinheiro, dentre outros crimes, relacionados
ao furto do Banco Central em Fortaleza – CE, passando, então, a ser
aplicada em diversos julgamentos pelo país.
3 CONCEITO E TRATAMENTO LEGAL
DA DOUTRINA DA CEGUEIRA DELIBERADA
A teoria da cegueira deliberada, ou instruções de avestruz (ostrich
instructions), consiste em instituto do direito criminal que, por meio
da ampliação do espectro conceitual de autor e partícipe de delitos,
possibilita a responsabilização criminal daqueles que, deliberadamente, evitam o conhecimento sobre o caráter ilícito do fato para o
qual concorrem, ou acerca da procedência ilícita de bens adquiridos
ou movimentados.
A denominação da doutrina de instruções do avestruz deve-se
ao hábito deste animal, segundo o imaginário popular, de enfiar a
cabeça na terra sempre que percebe qualquer situação de risco ou
anormalidade, com o objetivo de esconder-se e ignorar as circunstâncias a sua volta, na esperança de que estas não o afetem.
Como se observa de seu conceito, a teoria da cegueira deliberada requer a concorrência de alguns fatores para sua aplicação.
Como bem pontua Gehr (2012, p. 07), com esteio nas lições de
Husak e Callender:
De início, vale analisar o estudo feito por Husak e Callender
em 1994, no qual apontam que a cegueira deliberada se
caracteriza por três fatores. Em primeiro lugar, o sujeito
deve ter uma suspeita justificada acerca da concorrência
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de elementos típicos em sua conduta. Os autores, assim,
restringem a teoria àqueles que tem boas razões objetivas
para suspeitar, afastando os casos em que a suspeita é infundada, ou seja, “pessoas que sofrem paranoias ou outros
delírios”. Em segundo lugar, a informação de que o sujeito
prescinde deve estar disponível, podendo ele acessá-la por
meios “viáveis, rápidos e ordinários”. Por último, Husak
e Callender trazem um requisito motivacional, exigindo
que o sujeito tenha um motivo para se manter alienado: o
desejo consciente de se reservar uma causa de exoneração
de culpa ou responsabilidade caso seja descoberto. Restam
afastados, assim, os casos em que o desconhecimento é
fruto de mera estupidez ou falta de curiosidade.

A análise dos requisitos para a incidência da ostrich instructions,
os quais, conforme mencionado, devem estar presentes de modo
concomitante, demonstram a semelhança do instituto com o dolo
eventual insculpido na parte final do inciso I, do Art. 18, do Código
Penal Brasileiro.
Assim, inevitável a tendência de equiparação, para fins de incidência da lei penal, da conduta do agente que assume o risco pela
produção do resultado típico (dolo eventual clássico) com a omissão
dos que se abstêm, de forma voluntária e intencional, do conhecimento de alguma característica ou vetor criminosa de sua conduta.
De acordo com as disposições do Código Penal pátrio, em seu Art.
18, o crime é considerado doloso “quando o agente quis o resultado ou
assumiu o risco de produzi-lo”, havendo, portanto, clara equiparação
entre os tipos de dolo para fins de aplicação de reprimenda criminal.
O já aventado cotejo ou mesmo equiparação entre da willful blindness e o dolo eventual passa, necessariamente, pela análise de seus
aspectos de aplicação. O dolo eventual é constituído pelo elemento
cognitivo, o conhecimento ou consciência do fato constitutivo da
ação típica, comum ao dolo direto; e pelo volitivo, consistente na
assunção do risco de realizá-la.
A Cegueira Deliberada, a seu turno, encontra aplicação quando
há suspeita justificada da ilicitude da ação, ou da origem dos bens
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movimentados por parte do sujeito ativo, disponibilidade da informação e manutenção intencional do estado de ignorância. Em relação
aos institutos, Pierpaolo (2013, p. 383) aduz:
Parte da doutrina e da jurisprudência equiparou o dolo
eventual a chamada cegueira deliberada (wilfull blindness).
Trata-se de instituto de origem jurisprudencial norte-americana pelo qual se aceita como dolosos os casos
em que o agente se coloca em uma situação proposital de
erro de tipo. Assim, tem dolo de lavagem de dinheiro não
apenas o agente que conhece (dolo direto) ou suspeita
(dolo eventual) da origem ilícita do capital, mas também
aquele que cria conscientemente uma barreira para evitar
que qualquer suspeita sobre a origem dos bens chegue ao
seu conhecimento.

Os institutos apresentam, portanto, inegável similitude, podendo-se enquadrar a suspeita justificada e a disponibilidade da informação
como conhecimento, ou consciência do fato constitutivo da conduta
penalmente relevante, sendo a assunção do risco representada pela
manutenção deliberada do chamado estado de ignorância. Assim sendo, a teoria da cegueira deliberada encontra lastro legal de aplicação
em nosso ordenamento penal no Art. 18, I, do Estatuto Repressivo,
incluindo-se nesse raciocínio os delitos econômicos lato sensu.
Nesse sentido, Zacarquim Siqueira e Rezende (2017, p. 06)
prelecionam:
Por este motivo, entendemos que o melhor caminho seria
equiparar a teoria da cegueira deliberada ao dolo eventual
(quando agente assume o risco de produzir o resultado), ou
seja, o agente procura evitar o conhecimento da origem dos
bens ou valores que estão envolvidos no negócio, sendo
que pode prever o resultado lesivo de sua conduta, mas
não se importa. Tendo como exemplo o crime de lavagem
de dinheiro (Lei nº 9.613/98), o qual exige uma infração
penal antecedente (assim como na receptação), extrai-se
que na hipótese de o agente desconhecer a origem ilícita
dos valores, não haveria o dolo de lavagem, resultando na
atipicidade da conduta do agente, pois não se reconhece
a modalidade culposa (artigo 20 do CP). Em função disso,
é habitual que o terceiro responsável pela lavagem do di-
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nheiro, propositalmente, evite tomar conhecimento acerca
da origem ilícita dos valores, pois, caso seja acusado do
referido crime, poderá se “esconder” na ausência de dolo:
“eu não sabia”. Percebe-se então a relevância dessa teoria
para o fim de ser aplicada quando o agente tem consciência
da “alta probabilidade” da origem ilícita dos bens, direitos
ou valores (mascarados, ocultados, dissimulados), mas
ainda assim, furta-se à ciência dos fatos. Nesta hipótese, por
força da Teoria da Cegueira Deliberada, considerando que
o agente renuncia a consciência do ilícito para subsidiar a
imputação dolosa do crime, responderia pelo crime como se
tivesse conhecimento. Ora, não se pode dizer que o sujeito
que atua em situação de cegueira deliberada lança mão de
mera previsibilidade do resultado: o fato de ter ele optado
por ignorar dados penalmente relevantes demonstra que
consegue antever a realização do ilícito naquela situação.

Na esteira das lições de Moro (2007), a mencionada teoria tem
sido aceita pelas cortes norte-americanas, quando há prova de que
o agente tinha conhecimento da elevada possibilidade de que os
bens, direitos ou valores envolvidos eram provenientes de crime e,
bem assim, de que o sujeito ativo agiu de modo indiferente a esse
conhecimento.
A adoção da doutrina do avestruz com base em tais requisitos, em
substituição aos ponderados pela doutrina de Husak e Callender, de
cunho notadamente mais garantista, representa inegável ampliação
do campo punitivo da legislação criminal, todavia encontra-se ainda
em franca construção pelos tribunais pátrios.
4 APLICAÇÃO DA CEGUEIRA DELIBERADA
AOS CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS
A lavagem de dinheiro tem-se mostrado um complexo conjunto
de ações em constantes modificações e aprimoramentos, praticadas
com o desiderato de manipular o enquadramento jurídico de determinados capitais, bens e demais valores mobiliários no sentido de
ocultar sua origem ilícita, dispensando aos valores aparente licitude,

117

quando de sua aquisição e movimentações subsequentes.
A leitura da doutrina especializada revela não haver uniformidade
na conceituação do objeto deste estudo, todavia, convergem os estudiosos em considerar a lavagem de capitais como um procedimento
de caracterização lícita a bens e valores obtidos de forma espúria.
De acordo com as edificadas lições de Callegari (2001, p.49),
lavagem de capitais “é a atividade de investir, ocultar, substituir ou
transformar e restituir o dinheiro de origem sempre ilícita aos circuitos econômico-financeiros legais, incorporando-o a qualquer tipo de
negócio como se fosse obtido de forma lícita”.
Temos ainda a definição legal extraída do Art. 1º, da Lei
9.613/1998, in verbis: “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. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)”.
A incidência das disposições penais da Lei nº 9.613/1998 aos
agentes que se mantêm em estado proposital de desinformação sobre a procedência ilícita dos bens movimentados não é pacífica na
doutrina e jurisprudência pátrias. Em que pese constituir maioria a
corrente da aceitação, há quem pondere a necessidade de uma reforma legislativa para recepcionar expressamente a willful blindness.
Para as condutas típicas descritas no Art. 1º, caput e §1º da Lei
Antilavagem, a divergência perde substância, não se vislumbrando
empecilho à sua harmonização com o dolo eventual e, por conseguinte, aplicação da teoria da cegueira deliberada em desfavor daquele
que “ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores
provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal” (Art. 1º).
Raciocínio idêntico se destina à conduta de “ocultar ou dissimular
a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração
penal”(§1º).
Em relação às condutas vaticinadas no Art. 1º, §2º, I, da Lei nº
9.613/1998, após a atualização legislativa promovida pela Lei nº
12.683/2012, as reticências quanto a aplicação da ostrich instructions
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diminuíram sobremaneira. A doutrina especializada, em sua expressiva maioria, passou a admitir o dolo em sua modalidade eventual
para a realização prática do tipo delitivo em questão.
Como fundamento para a mudança de entendimento, argumentou-se que a anterior redação do texto legal exigia a prática de
quaisquer dos núcleos do tipo de forma consciente, devendo, pois,
o agente atuar com dolo direto no chamado viés empresarial do
branqueamento de valores.
A antiga locução “que sabe serem provenientes de qualquer dos
crimes antecedentes” prevista no texto original, em situação similar
à redação positivada, por exemplo, no Art. 180, caput, do Código
Penal, deixava indicada a necessidade de o sujeito ativo do delito
saber da pecha atribuída aos bens, valores e direitos. Desse modo,
para a incriminação dos envolvidos, mostrava-se necessário maior
esforço interpretativo da lei, e análise ainda mais acurada sobre a
omissão deliberada em saber da ilicitude dos bens em sua origem, sob
pena de consagração da responsabilidade objetiva para tais delitos.
Ao passo que na novel redação “utiliza, na atividade econômica
ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração
penal”, houve por bem o legislador suprimir a expressão “que sabe”,
possibilitando assim a punição de qualquer pessoa, empresário
profissional ou não, que deixe, propositadamente, de se inteirar
sobre a origem ilícita dos bens utilizados em sua atividade, desde
que presente a alardeada tríade de requisitos: suspeita justificada,
disponibilidade da informação e manutenção intencional do estado
de ignorância, ou a dupla condição: elevada possibilidade de que os
bens envolvidos serem provenientes de crime e ter o agente atuado
de modo indiferente a esse conhecimento, a depender da corrente
sobre os requisitos para aplicação da teoria.
Sobre as alterações trazidas pela Lei nº 12.683/2012, Lima
(2017) assevera:
Na medida em que o caput do art. 1°, bem como os tipos
penais do § 1° e § 2°, inciso I, da Lei n° 9.613/98, não fazem
uso de expressões equivalentes, inexistindo referência a
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qualquer circunstância típica referida especialmente ao
dolo ou tendência interna específica, conclui-se que é
perfeitamente possível a imputação do delito de lavagem
tanto a título de dolo direto, quanto a título de dolo eventual”. (2017, p. 78).

Apenas no ano de 2005, após furto do Banco Central do Brasil em
Fortaleza, no qual fora subtraída quantia superior a 160 milhões de
reais, a teoria da cegueira deliberada encontrou sua primeira hipótese de apreciação destacada nos tribunais pátrios. Apreciação, de
fato, e não de aplicação, uma vez que, à semelhança do precedente
inglês Regina vs. Sleep de 1861, a teoria foi suscitada e aplicada em
primeiro grau de jurisdição, porém refutada no âmbito do órgão
judiciário de apelação.
A empreitada cinematográfica rendeu ensejo a processo criminal
movido em face de vinte e dois Réus. Dentre os denunciados, foram
acusados de lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VII, §1º, I, §2º, I e II
da Lei 9.613/98, bem como art. 9, 10 e seguintes da mesma lei) os
irmãos José Elizomarte Fernandes Vieira e Francisco Dermival Fernandes Vieira, sócios da revendedora de automóveis Brilhe Car. A
principal base da tese acusatória contra os empresários foi a teoria
da cegueira deliberada.
O pleito do Ministério Público Federal pela condenação, decretada em primeiro grau, deveu-se às circunstâncias em que celebrado
negócio jurídico de cifras quase milionárias entre a organização
criminosa responsável pelo furto e os representantes da revendedora. Houve aquisição, com pagamento em dinheiro, de 11 veículos
transportados para fora do estado, parte dos carros com o valor
aproximado de 4 milhões de reais milhões acondicionado no interior
da lataria. A negociação foi ainda acrescida de incomum depósito,
também de numerário em espécie, para custear compra futura de
outros automóveis aleatórios.
Consoante descrito na sentença condenatória do processo nº
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2005.81.00.014586-0, instantes após o furto ao Banco Central, a
quadrilha comprou um total de onze automóveis junto à empresa
revendedora pelo valor total de R$ 730.000,00, sendo ainda deixado
em depósito o valor de R$ 250.000,00 para compra futura de outros
veículos. O pagamento das aquisições se deu em notas de R$50,00,
todas armazenadas em sacos de náilon.
Diante da situação esdrúxula em que se deu a compra dos veículos,
o juízo da 11ª Vara Federal do Ceará, ainda sob vigência da redação
originária da Lei nº 9.613/1998 (antes das alterações promovidas pela
Lei nº 12.683/2012), condenou os proprietários da revendedora pelo
crime de lavagem de dinheiro. Como fundamento da condenação,
o magistrado de primeiro grau considerou a quantidades de carros
adquiridos, o perfil dos clientes e a forma absolutamente peculiar do
pagamento, principalmente devido ao furto de milhões de reais da
instituição bancária exatamente em notas de 50 reais, ocorrido nas
mesmas condições de tempo e lugar.
Assentou o magistrado de primeiro grau na multicitada sentença
condenatória:
310 – Assim, como já mencionado, resta incontroverso que
ocorreu a venda de onze veículos por parte da Brilhe Car
e com a intervenção de José Charles, sendo que este sabia
que o numerário utilizado tinha origem no furto ao Banco
Central (art. 1º, V e VII, §1º, I, §2º, I e II da Lei 9.613/98), não
sendo o caso dos irmãos José Elizomarte e Francisco Dermival que, ao que tudo indica, não possuíam tal percepção,
mas certamente sabiam ser de origem ilícita. Conclui-se,
assim, como fato incontroverso, que foi o réu JOSÉ CHARLES MACHADO DE MORAIS quem efetuou o pagamento
de R$ 980.000,00 em notas de cinqüenta reais, referente
aos onze veículos adquiridos da Brilhe Car, tendo os réus
JOSÉ ELIZOMARTE FERNANDES VIEIRA E FRANCISCO
DERMIVAL FERNANDES VIEIRA recebido tal importância
sem questionamento, nem mesmo quando R$ 250.000,00
foi deixado por José Charles para compras futuras (primeira
conduta de lavagem de José Charles e única dos irmãos José
Elizomarte e Francisco Dermival art. 1º, V e VII, §1º, I, §2º,
I e II da Lei 9.613/98, bem como art. 9º e 10º e seguintes
da mesma lei). 311 – Outrossim, foi José Charles quem
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entregou oito dos onze veículos escolhidos e adquiridos
por ele com numerário furtado pelo Banco Central para
outros integrantes da quadrilha, bem como foi preso em
flagrante quando transportava os outros três veículos restantes, escolhidos e adquiridos da mesma forma, sendo
que, em ditos três veículos, foram encontrados ocultados
R$ 3.956.750 (três milhões, novecentos e cinquenta e seis
mil, setecentos e cinquenta reais) também proveniente do
furto ao Banco Central, sendo certo, como já mencionado,
que apenas uma pessoa de extrema confiança dos demais
integrantes da organização criminosa responsável pelo
furto ao Banco Central seria encarregada de tal mister
(segunda conduta de lavagem art. 1º, incs. V e VII,§ 1º, II e
§ 2º, I e II. da Lei 9613/98 - independente e com desígnios
próprios com relação á primeira conduta de lavagem c/c
art. 288 do Código Penal).

A condenação dos réus sócios da revendedora pelo crime de
lavagem de dinheiro, conforme antecipado, fora posteriormente reformada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Em apertada
síntese, o Tribunal considerou que a redação do Art. 1º, §2º, inciso I,
da Lei Antilavagem era incompatível com a figura do dolo eventual.
Logo, os empresários não poderiam ser responsabilizados criminalmente, se não restou provado que sabiam (dolo direto) que origem
ilícita do numerário utilizado para a compra dos veículos.
Na ocasião do julgamento, pontuou o Sodalício:
Entendo que a aplicação da teoria da cegueira deliberada
depende da sua adequação ao ordenamento jurídico nacional. No caso concreto, pode ser perfeitamente adotada,
desde que o tipo legal admita a punição a título de dolo
eventual. [...] No que tange ao tipo de utilizar “na atividade
econômica ou financeira, bens, direitos ou valores que sabe
serem provenientes de qualquer dos crimes antecedentes
referidos neste artigo” (inciso I do § 2º), a própria redação
do dispositivo exige que o agente SAIBA que o dinheiro é
originado de algum dos crimes antecedentes. O núcleo do
tipo não se utiliza sequer da expressão DEVERIA SABER
(geralmente denotativa do dolo eventual). Assim sendo,
entendo que, ante as circunstâncias do caso concreto, não
há como se aplicar a doutrina da willful blindness. As evidências não levam a conclusão de que os sócios da BRILHE
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CAR sabiam efetivamente da origem criminosa dos ativos.
Não há a demonstração concreta sequer do dolo eventual.

Avançando no tempo, verifica-se, novamente, a incidência da
teoria em estudo no julgamento da Ação Penal nº 470 pelo Supremo
Tribunal Federal, referente ao escândalo de corrupção identificado
pela mídia como mensalão. Na oportunidade, o Tribunal utilizou o
instituto para fundamentar condenações de diversos acusados pelo
delito de lavagem de dinheiro.
A aplicação da willful blindness não encontrou unanimidade
na Corte, tendo alguns ministros rechaçado, expressamente, a
conformação dos preceitos primários dos crimes previstos na Lei
nº 9.613/1998 ao dolo eventual. Todavia, a maioria dos julgadores
admitiu esta modalidade, reconhecendo-a como possível mesmo em
cenário prévio às mudanças trazidas pela Lei 12.683/2012.
Nesse diapasão, assentou a Suprema Corte no acórdão da Ação
Penal nº 470:
O Direito Comparado favorece o reconhecimento do dolo
eventual, merecendo ser citada a doutrina da cegueira
deliberada construída pelo Direito anglo-saxão (willful
blindness doctrine). Para configuração da cegueira deliberada em crimes de lavagem de dinheiro, as Cortes norte-americanas têm exigido, em regra, (i) a ciência do agente
quanto à elevada probabilidade de que os bens, direitos
ou valores envolvidos provenham de crime, (ii) o atuar de
forma indiferente do agente a esse conhecimento, e (iii) a
escolha deliberada do agente em permanecer ignorante a
respeito de todos os fatos, quando possível a alternativa.
Nesse sentido, há vários precedentes, como US vs. Campbell, de 1992, da Corte de Apelação Federal do Quarto
Circuito, US vs. Rivera Rodriguez, de 2003, da Corte de
Apelação Federal do Terceiro Circuito, US vs. Cunan, de
1998, da Corte de Apelação Federal do Primeiro Circuito.
Embora se trate de construção da common law, o Supremo
Tribunal Espanhol, corte da tradição da civil law, acolheu
a doutrina em questão na Sentencia 22/2005, em caso de
lavagem de dinheiro, equiparando a cegueira deliberada ao
dolo eventual, também presente no Direito brasileiro, Na
hipótese sub judice, há elementos probatórios suficientes
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para concluir por agir doloso - se não com dolo direto, pelo
menos com dolo eventual -,quanto a Pedro Corrêa, Pedro
Henry, Valdemar da Costa Neto, Jacinto Lamas, estes dois
na extensão do voto do Revisor, Enivaldo Quadrado e a
Breno Fischberg.

A análise dos trechos do acórdão em que os Ministros fazem referência à doutrina da cegueira deliberada para fundamentar algumas
das condenações denota, claramente, seu enquadramento como um
sinônimo conceitual de dolo indireto, ou mesmo a identificação da
teoria como um tipo especial de dolo por assentimento.
De fato, o Supremo Tribunal Federal pontuou, em momento inicial,
a admissibilidade da punição criminal por lavagem de dinheiro com
base na mera assunção do risco de violação aos bens jurídicos tutelados pela Lei Antilavagem, sendo desenvolvido, após estabelecida a
premissa de validade de aplicação do dolo indireto, a conformidade
da ostrich instructions ao ordenamento jurídico brasileiro.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo em epígrafe teve como cerne a análise das nuances históricas e jurídicas, que envolvem a adoção da doutrina da cegueira
deliberada, e de sua aplicação nos crimes de lavagem de capitais,
desde sua égide, como instrumento de ampliação da abrangência
da legislação criminal, até tempos mais recentes nos quais houve o
emprego da teoria pela jurisprudência nacional em casos de grande
enfoque midiático.
A vista dos deletérios efeitos das práticas concernentes à lavagem
de capitais na confiabilidade das economias e mercados ao redor do
mundo, além do fomento e financiamento de organizações criminosas e grupos terroristas, conclui-se pela pungente necessidade do
eficiente e ordenado combate aos ilícitos econômicos.
Nessa linha de enfrentamento, encontra posição de destaque o
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amplo espectro protetivo e regulamentador positivado na normativa
internacional e na Lei 9.613/1990, esta com edição e atualização
impulsionadas pelas evoluções do direito internacional, tais como no
Tratado de Viena/1988 e na Convenção de Palermo/2000, restando
assegurados aos órgãos de fiscalização e controle amplos poderes/
deveres destinados a investigar e punir os delitos e infrações administrativas relacionados à lavagem de capitais.
Para a consecução de demandas atinentes à punição criminal
dos agentes envolvidos no aproveitamento dos produtos de crimes,
tem-se mostrado imprescindível a evolução das decisões judiciais,
de modo a albergar a sólida teoria da cegueira deliberada, que,
consoante pontuado neste estudo, constitui etapa fundamental na
individualização e punição de todos os agentes da lavagem, inclusive
os “lavadores” que atuam de forma empresarial.
Insta pôr em relevo, considerados os imperativos contornos legais atinentes à aplicação da willful blindness e sua harmonização
ao processo penal constitucional, que a doutrina e jurisprudência
pátrias ainda não se firmaram sobre os exatos requisitos objetivos e
subjetivos para seu emprego nas investigações e processo criminais.
Todavia, a prova de que o agente tinha conhecimento da elevada
possibilidade de que os bens, direitos ou valores envolvidos eram
provenientes de crime e, bem assim, de que o sujeito ativo agiu de
modo indiferente a esse conhecimento são admitidos como o piso
constitucional para a aplicação da teoria.
Em arremate, a relevância do estudo e aplicação balizada da teoria da cegueira deliberada, pôde ser constatada a partir da percepção
de que as práticas ínsitas à lavagem de dinheiro, se não reprimidas
de forma eficiente, não bastassem servir de mecanismo fomentador
de organizações criminosas diversas, perpassam a delinquência
fiscal. Tais práticas, em verdade, põem em risco o desenvolvimento das nações e a credibilidade das economias e demais setores
produtivos, representando, por conseguinte, a extinção de postos
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de trabalho e o agravamento das dificuldades socioeconômicas às
populações em geral.
THE THEORY OF DELIBERATE BLINDNESS
AND ITS APPLICABILITY TO FINANCIAL CRIMES
ABSTRACT
The scientific work has as its theme The Willful Blindness and its
Applicability to Financial Crimes, constituting an attempt to approach
the willful blindness from its origin in the form of historical jurisdictional precedent, to the intricacies of its development and application in
the world and local scenarios. In order to establish the vectors for the
application of the theory, it was sought, after a brief conceptualization
of money laundering, to analyze the requirements for its adoption in
some economic crimes, as a way to improve the criminal repression of
such illicit acts. The theoretical-methodological approach of the present
research is based on a qualitative approach, which uses bibliographic
research as strategy. It took care to carry out detailed and comprehensive bibliographic and jurisprudential research aiming to build solid
argumentation and due consideration of willful blindness, under the
bias of its harmonization with the crimes provided in Law nº 9.613/98.
Keywords: Willful Blindness. Money Laundering. Anti-Money
Laundering Legislation.
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Direitos autorais nas obras musicais
sob a ótica da lei nº 9.610 de 19981
Francisco Robério Fernandes Júnior2
RESUMO

A arte da música define-se em organizar de forma singular uma
combinação coerente de sons e silêncios que se desenvolvem ao
longo do tempo. Para isso, são usados os princípios fundamentais
da melodia, a harmonia e o ritmo. Música, como elemento cultural
e artístico, tem o poder impactar e causar reflexos nas mais variadas
esferas, dentre elas, as sociais, as políticas e as jurídicas. Manifestações públicas com seus coros incisivos e músicas que envolvem
temas de corrupção são exemplos de meios pelos quais influenciam-se os pensamentos de multidões, onde, não importando a época em
que a letra foi escrita, parece sempre bastante atual. Um exemplo
que retrata bem essa atualidade pode ser ouvido na música “Capital
Inicial – Que País é Esse”, que traz na composição uma crítica dura
à corrupção, um dos principais problemas do nosso país ao longo
da história, raiz de inúmeros outros problemas sociais, a exemplo
dos desvios de verbas públicas, sonegações fiscais, precariedades na
saúde, lazer e educação por carência de investimentos que deveriam
ser efetivados nestas áreas. Por mais que os anos passem, os problemas e as práticas parecem continuar as mesmas.
Palavras-chave: Música. Direitos autorais. Propriedade intelectual.
Internet. Intérpretes.
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1 INTRODUÇÃO
Para ser considerado atual, um tema não precisa ser novo, um
tema de cem anos pode ser considerado atual pelo fato de estar
sempre surgindo novos elementos para agregar e enriquecer o seu
debate, como é o caso dos direitos autorais. Direito autoral não é
um debate novo, mas é enriquecido pelos inúmeros elementos que
aparecem a todo momento com as novas tecnologias e inovações
trazidas pela contemporaneidade.
Para tratar desse assunto tão rico, criou-se uma lei que regula,
atualiza e consolida a legislação referente aos direitos autorais, que
está em vigor no Brasil por via da Lei nº 9.610/98. Há inúmeros conflitos de direitos no âmbito dos direitos autorais e, por meio desta
legislação, pode-se entender como funcionam, são dirimidos e resolvidos muitos deles, tendo em vista que, de um lado, há o direito ao
acesso à cultura e, de outro, tem-se o direito de proteção à produção
intelectual feita pelo autor daquela obra no qual, em muitas ocasiões,
esses direitos irão entrar em choque um com o outro.
Quando se fala em direitos autorais incluem-se tanto os direitos
do autor quanto os que lhe são conexos, a exemplo dos direitos de
artistas executantes, produtores ou intérpretes da sua obra, ou seja,
não é um direito unicamente do compositor, mas também de todos
os artistas que agregam valores à obra.
Uma ramificação bastante polêmica, quanto à temática dos
direitos autorais, são os desdobramentos que surgem da relação
entre os direitos do autor e o advento da internet, que revolucionou
e revoluciona os meios de comunicação a todo o momento, gerando novas informações, e interligando pessoas de uma maneira
nunca vista antes, passando a ditar novas regras de comunicação e
comportamento, bem como a utilização de novas palavras e gírias
oriundas desse impacto.
Tanto há reflexos positivos quanto negativos dessa relação e, a
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partir desses novos meios de comunicação, como a internet, surgem
dúvidas em relação ao ambiente no qual ela se encontra, a exemplo
de como o direito se molda e se adapta a essas novas questões por ela
trazidas, e quais são os limites que seus usuários devem ter quanto
à divulgação e utilização de obras musicais.
2 DIREITOS MORAIS E DIREITOS PATRIMONIAIS DO AUTOR
Os direitos de autor são conferidos à pessoa física que criou a
obra literária, artística ou científica, conforme o disposto no artigo
11, da Lei 9.610/98, “autor é a pessoa física criadora da obra literária,
artística ou científica” (BRASIL, 1998, online). Acontece que a proteção concedida ao autor não é exclusiva da pessoa física, pois, no
parágrafo único do referido artigo, é concedida tal proteção também
às pessoas jurídicas, nos casos previstos na lei supracitada.
No âmbito das obras musicais, tem-se como autor o compositor,
sendo esse o indivíduo originário do direito de autor, nos casos de
obra com apenas um autor, havendo mais de um, é instituída a coautoria, a qual legitima todos aqueles autores da respectiva obra ao seu
exercício, tanto dos direitos morais quanto dos direitos patrimoniais
da condição de autor. Ratificando o exposto, explana Dias:
Quando se fala em direitos autorais, na realidade a expressão engloba Direitos de Autor, que no caso de obras
musicais são os compositores. Bem como os Direitos
Conexos, de que são titulares os artistas intérpretes ou
executantes, as produtoras fonográficas e as empresas
de radiodifusão, nos termos dos dispositivos do diploma
autoral. (2000, p. 21).

Quando se fala em direitos conexos, são tidos como conexos
aqueles que fariam uma espécie de ramificação dos direitos de autor,
ou seja, quando, no caso específico de uma música que é composta
e interpretada por pessoas diferentes, o executante da obra seria
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em tese titular de um direito conexo em relação ao direito de autor.
É importante ressaltar que não é obrigatório ao autor se identificar
com o seu nome verdadeiro. Na qualidade de compositor da obra,
ele pode identificar-se pelo seu nome civil, completo, bem como
abreviado, chegando à possibilidade até mesmo de indicar somente
as iniciais do seu nome, pseudônimo ou qualquer outro meio que
seja convencional e faça-lhe alusão. Tal ideia é trazida de forma bem
clara por Pedro Paranaguá e Sérgio Branco:
Assim como é comum que atores e atrizes usem nomes
artísticos, também autores podem se apresentar com pseudônimos. O famoso escritor Marcos Rey, autor de Malditos
paulistas, Memórias de um gigolô e diversos livros infanto-juvenis, tinha por nome verdadeiro Edmundo Donato. Por
sua vez, o internacionalmente conhecido Mark Twain se
chamava Samuel Longhorne Clemens. O poeta Edward
Estlin Cummings se identificava apenas como E. E. Cummings, e o músico Prince Rogers Nelson decidiu, durante
algum tempo, ser identificado por
(ou, informalmente,
o Artista Anteriormente Conhecido como Prince). (2009, p.
40, grifo do autor).

A proteção dos direitos do autor inicia-se no momento da criação da obra, e a acompanha até o prazo de 70 (setenta) anos após
a morte do autor. O direito autoral não é perpétuo e, a partir dessa
afirmação, abre-se destaque para a questão do domínio público. A
proteção tem um prazo que, quando esgotado, deixa de pertencer
àquele domínio que era privado, e passa a ser de domínio público.
Esse prazo, no Brasil, é vigente por 70 (setenta) anos, contados a
partir do dia primeiro de janeiro do ano subsequente ao falecimento
do autor (BRASIL, 1998, online).
Quando as obras se encontram na situação de pertencer ao domínio público, não há mais que se falar de proteção com relação ao
âmbito privado, sendo assim, deixam de estar sob a égide da Lei nº
9.610/98. Isto acontece em benefício cultural da população, pois é
dado um tempo extremamente razoável para que os autores extraiam
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os recursos condizentes com a utilização de sua obra, mas se permite
sopesar essa situação para que a balança da equidade fique estável
para ambos os lados.
Por isso, é recomendado a quem deseje utilizar determinada obra,
dirigir-se aos sites oficiais correspondentes a ela, para saber se esta
se encontra ou não em domínio público, pois, dessa maneira, evita-se o uso, mesmo que de forma não intencional, irregular da obra e
consequentemente a violação dos direitos autorais desta.
Mesmo em domínio público deve-se respeitar os créditos da criação da obra do autor, inclusive fazendo jus à obrigação de citação
da autoria e fonte da obra. Dessa forma, a lição de Fabio Maria de
Mattia: “O direito de autor é composto por duas realidades jurídicas
independentes, por dois direitos distintos, sendo que cada um obedece às regras especiais que dirigem sua própria natureza: o direito
moral e o direito pecuniário”. (1975, p. 38).
A atual Constituição Federal, de 1988, garante aos autores, no título dos direitos e garantias individuais, o direito exclusivo à utilização,
publicação e reprodução de suas sobras (BRASIL, 1988, online). Não
obstante a possibilidade de fiscalização do aproveitamento econômico, que possa vir a surgir com as suas criações, nem a extensão
desses direitos aos intérpretes, tendo em vista que são englobados
pelos direitos de autor. Preocupa-se o legislador de conferir esse
aspecto patrimonial para os direitos autorais.
De todas as criações intelectuais, a musical é a que abre um
maior espaço ao maior número de especificações do direito autoral, nos campos dos direitos de reprodução, de exploração ou
patrimonial. São inúmeras questões que podem surgir ao se incluir
o elemento econômico na discussão. Enuncia bem o professor Ascensão quando conclui:
Se a finalidade da lei não é atribuir o exclusivo, mas o exclusivo como via de atribuição de vantagens patrimoniais,
devem ser consideradas livres aquelas atividades que não
tiverem nenhuma incidência negativa na exploração eco-

133

nômica da obra. Um ato que não possa prejudicar em nada
a exploração econômica da obra é, por força da teleologia
legal, um ato livre. (ASCENSÃO, 1997, p. 161).

Em casos de coautoria, ou seja, quando há mais de um autor
ou compositor em uma mesma obra, nenhum dos autores pode, se
esta for indivisível, publicá-la ou autorizar que ela seja publicada
sem que os demais tenham consentido com tal prática. A atividade
de coautoria tem seus bônus, mas também seus ônus, e esse é um
deles, uma vez que estas possibilidades devem ser consideradas e
ponderadas na atividade de criação.
No Brasil, o pensamento é de que os direitos morais do autor
estão intimamente ligados à atividade criadora, até por adotar o sistema francês, que versa sobre esse tema de modo mais abrangente
do que o sistema inglês, que sequer engloba tais direitos morais no
campo dos direitos autorais. Dessa forma, são tidos como direitos
personalíssimos daqueles que criaram as obras e, por consequência,
intransmissíveis e irrenunciáveis.
Por esse pensamento, não se transmite o direito nem mesmo
quando há a alienação dos direitos patrimoniais daquela obra, sendo
amparado pela lei no tocante a esse ponto. Conforme o art. 24 da
Lei nº 9.610/98, têm-se como exemplo de direitos morais do autor:
reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra, ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo
o do autor, na utilização de sua obra, e conservar a obra inédita
(BRASIL, 1998, online).
Ainda no campo dos exemplos, tem-se o direito de assegurar a
integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática
de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo,
como autor, em sua reputação ou honra. O direito de modificar a
obra, antes ou depois de utilizada, e o de retirar de circulação a obra,
ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando
a circulação ou utilização implicar em afronta à sua reputação e
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imagem (BRASIL, 1998, online).
Um interessante ponto que é explorado dentro do âmbito musical é elaboração de paródias musicais. Paródia, lato sensu, é toda
e qualquer releitura de uma obra, seja ela musical, literária ou cinematográfica, onde são utilizados elementos cômicos e irônicos,
mantendo a estrutura da obra original para formar uma nova obra,
porém, preservados alguns elementos gerais da obra paradigma.
Portanto, a paródia musical é uma recriação de uma obra já
concebida, com adaptações, representando importante elemento no
modernismo brasileiro a qual, há décadas, é amplamente utilizada
no âmbito televisivo e atualmente, ganha cada vez mais espaço
na internet.
Dessa forma, o conhecimento dos direitos morais dos titulares
desses direitos autorais é de suma importância para entender os
aspectos seguintes que são abordados em relação à sistemática com
o que já fora exposto, bem como os direitos patrimoniais de exclusividade, fiscalização do aproveitamento econômico gerado pelas
obras, autorização prévia e expressa com relação à utilização da obra
por quaisquer modalidades reguladas, tais como edição, reprodução
parcial ou integral, adaptação, distribuição e inclusão de dados.
Diante do exposto, conclui-se que os direitos do autor devem
ser respeitados, mas tendo-se em mente que esses direitos não são
irrestritos e ilimitados, pois se assim fossem, não se tratariam de
direito e sim de arbítrio. Dessa forma, são diversos os casos em que
não há ofensa ao direito de autor, como em reproduções na imprensa, reprodução de um exemplar de pequenos trechos, e citações de
letras de músicas na comunicação impressa ou auditiva como alguns
a serem citados.
Inclusive, não ofendem os direitos de autor as paráfrases e paródias que não forem legítimas reproduções da obra originária, nem
lhe implicarem descrédito (BRASIL, 1998, online). Acontece que o
legislador, aqui, é um tanto quanto omisso e deixa a interpretação
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bastante subjetiva do que seria ou não um descrédito, devendo ser
analisado no caso concreto.
O caminho a ser trilhado pelos direitos de autor deve ser alinhado
às evoluções e avanços da tecnologia, tentando manter uma paridade nesta linha de evolução, ou seja, tentar melhorar a medida do
aperfeiçoamento daquela para que não fique engessado e parado no
tempo, assim como os demais direitos.
3 TITULARES E OBJETO DOS DIREITOS AUTORAIS
Sabendo quem são os autores no âmbito musical, tem-se que
diferenciá-los dos titulares dos direitos autorais, pois, conceitualmente, não são sujeitos, confundem-se. Ser autor é diferente de ter os
direitos inerentes à qualidade de autor. Partindo desse pressuposto,
autor somente pode ser pessoa física, ora, se não fosse por uma
pessoa natural, um ser humano, não teria como se criar uma composição. As pessoas jurídicas não compõem sozinhas, a não ser que
seja por intermédio de uma pessoa física, que tem toda a atividade
intelectual de produzi-la. É o que ressalta Abrão:
O sujeito de direito autoral criador de uma obra estética é
sempre uma pessoa física, não importando sua condição
pessoal, social, política ou jurídica, ou sua crença espiritual.
O titular do direito deverá ser uma pessoa física ou jurídica,
que adquiriu essa condição por transferência contratual ou
decorrência natural (morte do autor). Autor como pessoa
jurídica originária, é qualidade adquirida por presunção
legal, caso da obra coletiva. (2002, p. 17).

Dessa forma, mesmo que a pessoa física seja autora, ela tem a
possibilidade, que lhe é conferida por lei, de transferir a titularidade
desse seu direito de autor a terceiros, seja uma pessoa física ou uma
pessoa jurídica. O autor continuará sendo aquele que criou a obra,
mas a titularidade desse direito pode ser dispersa de acordo com a
sua vontade e necessidade.
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Em relação às obras musicais, o sujeito originário do direito de
autor é o compositor ou letrista, se esta obra for singular, se for plural, ou seja, caso ela tenha dois ou mais compositores ou letristas,
entra-se no sistema de coautoria.
Com a instauração da coautoria, os mentores da obra, em sua
totalidade e em comum acordo, são legitimados dos direitos morais
e patrimoniais referentes àquela obra que foi feita por eles.
As empresas de radiodifusão, artistas intérpretes ou executantes,
e o produtor musical também, são sujeitos de direitos autorais, por
meio dos direitos conexos.
O compositor, autor da obra musical, tem sob seu intelecto habilidades, experiências e estudos particulares, uma visão singular
a qual é expressa por meio de sua música. Quando criada, há a
incidência dos direitos autorais para garantir a proteção da obra,
não obstante as consequências morais e/ou patrimoniais da inobservância a tal direito.
Com o surgimento da tecnologia de radiodifusão, alargou-se o
alcance de contato com a música e suas obras, por intermédio dos
primeiros estúdios de emissoras de rádio. A influência causada pelo
advento da radiodifusão foi significativa, como traz Antônio Chaves:

A radiodifusão desenvolve junto a cada indivíduo, no
mundo inteiro, uma missão de distração, de instrução e
de educação cuja importância pode ser exagerada. Não
somente aumenta extraordinariamente a divulgação das
obras intelectuais, anteriormente feita apenas através de
livros, publicações e conferências, como o faz numa instantaneidade análoga à de um jato de luz (...) é indiscutível
que a propagação, elemento e condição da produção intelectual, tornou-se facílima e prática, dando ao pensamento
uma importância e um poderia qual nunca registrou em
qualquer época da história. (1952 p. 100-101).

Com essa enorme abrangência que adquiriu logo após a sua inserção no mercado, a radiodifusão foi procurada inteligentemente pelos
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grandes empreendedores da indústria fonográfica, que possibilitavam
ao compositor uma grande oportunidade de reconhecimento, que não
havia sido experimentado até então, sem mencionar nos benefícios
financeiros que esse acesso ilimitado poderia trazer, tanto de forma
reflexiva quanto de forma incisiva.
Assumia, por parte dessa indústria fonográfica, por meio de contrato, a posição de autor-compositor para o criador, ou para terceiros
pleitearem os valores devidos relativos à execução de suas obras
nas rádios.
No tocante aos intérpretes das obras, que as reproduzem com seus
talentos por meio de interpretações, gravações, dando sua forma e
ótica à obra, esses também são protegidos, como traz Abrão:
A explicação histórica para o ajuntamento dessas três diferentes categorias de difusores das obras “autorais” num
mesmo lado, estaria nessa própria condição de difusores da
mesma matéria prima, no desemprego crescente dos artistas em virtude do avanço da tecnologia de gravação de sons
e imagens e na pouco expressiva consciência de classe. A
fraqueza econômica dos artistas encontrou nos prósperos
produtores de fonogramas o apoio necessário à tese da
remuneração de suas atuações gravadas, como compensação pela diminuição das apresentações ao vivo, tendo
os empresários, de seu turno, utilizado dessa conveniente
parceria para também obter o reconhecimento para si de
uma remuneração equivalente. Essa remuneração constitui
os chamados direitos patrimoniais conexos. (2002, p.47).
São, portanto, conferidos os direitos próprios de autor para
eles ou para os intérpretes, de forma análoga, firmando
assim o direito conexo e, portanto, as empresas de radiodifusão dependem estritamente da autorização daqueles que
delimitam a quantidade de emissões, podendo inclusive ser
disponibilizados em arquivos públicos.
Esses sujeitos desfrutam, portanto, dos direitos patrimoniais
de impedir a fixação, a radiodifusão e a comunicação ao
público de suas interpretações e execuções ao vivo. Tanto
lhes são conferidos os direitos patrimoniais como os direitos morais, que constituem impedir omissões escusas
ou imotivadas dos seus nomes na obra, bem como criar
obstáculos, opor-se ou acrescentar dificuldades no que se
refere às interpretações de modo que venham a prejudicar
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a sua imagem e reputação.
Conferir um direito conexo de autor ao produtor pode
ser alvo de críticas, pois é posto em debate a sua efetiva
participação na composição da obra, seja ela qual for, em
que a relação com o produtor trataria de uma proteção ao
investimento do qual se extrai a renda e não ao autor em si.
Há produtores que visam quanto lucro ele poderá auferir
com a obra, mas, por outro lado, tem-se que reconhecer
o efetivo trabalho e dedicação intelectual por parte de outros bons produtores, que investem tempo e dinheiro no
processo criativo musical, elaborando arranjos, harmonias,
gravando e produzindo, dessa forma, parte da música,
sendo assim, responsáveis também pela divulgação e pela
qualidade final da obra.
O conceito tradicional de produtor musical confunde-se
com o do produtor fonográfico, trazido pela Convenção
Internacional sobre a Proteção dos Artistas, Intérpretes e
Executantes, Produtoras de Fonogramas e Organismos de
Radiodifusão (Convenção de Roma sobre Direitos Conexos),
que assenta que o “produtor de fonogramas é a pessoa
natural ou jurídica que fixa pela primeira vez os sons de
uma execução ou outros sons.” (FONTES, 2013, online).
Tem-se aqui a possibilidade de uma pessoa jurídica, como
uma gravadora, ser sujeito de direitos conexos, mas é importante lembrar que essa possibilidade é oriunda da instrumentalização efetuada pelo seu agente, como o próprio
produtor, tendo com isso responsabilidades econômicas
sobre a obra, ressaltando Martins Fontes (2013, online):
Nos Estados Unidos, também se evidencia a tendência
dos artistas se dedicarem, ao mesmo tempo, à produção
musical e às suas carreiras como músicos. Dentre os casos
mais conhecidos, citamos Prince, que produziu Madonna,
Chaka Kahn e Mavis Staples, assim como Lauryn Hill, cantora de rap responsável pela produção de Aretha Franklin
e Whiyney Houston. Já no Brasil, Carlos Eduardo Miranda
– renomado produtor musical, responsável por sucessos
como Raimundos, Skank e O Rappa – diz que “Produtor
musical é como o diretor de um filme. O compositor é o
roteirista, a banda é o elenco e o arranjador é o cenógrafo”.
Neste ínterim, faz-se importante ressaltar que o diretor de
cinema é detentor de direitos autorais, inclusive o único
que exerce os direitos morais em relação ao conjunto da
obra [...].

Diante do exposto, percebe-se a importância que os produtores
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podem ter em uma obra musical, e como a sua proteção realmente
deve ser efetivada, tendo em vista a dedicação que se tem com uma
obra musical, entrando, dessa forma, no sistema de coautoria com
o autor da determinada música.
4 ANÁLISES DE DECISÕES JUDICIAIS
NO ÂMBITO DOS DIREITOS AUTORAIS
Para buscar conhecer melhor o entendimento do sistema judiciário
sobre como lidar com os conflitos que surgem acerca dos direitos
autorais na música, deve-se procurar saber o que os Tribunais entendem ao julgar as lides acerca dos direitos autorais, tendo como
importância prática o precedente firmado, envolvendo casos que se
encaixem naquelas mesmas condições e situações.
O recurso AI 738720 PR, que teve como relator o ministro Luiz
Fux do Supremo Tribunal Federal (STF), figurando como recorrente
principal a Net Paraná Comunicações LTDA. e como recorrido principal o Escritório Centra de Arrecadação e Distribuição (ECAD), diz
respeito à discussão sobre utilização de obras musicais em filmes, e
outros diversos trabalhos audiovisuais transmitidos na televisão em
canais privados, e a necessidade de pagamento de direitos autorais
por esse uso.
É sabido que aqueles que utilizam em seus trabalhos obras musicais têm deveres com relação aos direitos autorais daquelas músicas
selecionadas, tendo em vista que deve haver autorização do titular,
ou do autor, para o emprego e execução da sua obra, pois o titular
do direito de autor pode não querer vincular a sua criação à ideologia
transmitida no local em que as pessoas terão acesso à sua música.
Quando há venda de ingressos, como é visto em cinemas, quando
há cobrança de couvert artístico, observado em bares, ou qualquer
outra forma de arrecadação de valores por parte das pessoas que
participem daquele ambiente em que há incidência da execução

140

Revista Acadêmica Escola Superior do Ministério Público do Ceará

musical, a fixação ocorre em cima de um percentual sobre a receita bruta, levando em conta sempre a relevância da música para
aquele negócio.
Como se trata de uma atividade de caráter privado, cabe aos próprios titulares dos direitos autorais fixar os valores que entendem por
direito, sendo também possível essa fixação ser efetivada pelo ECAD.
Nesse sentido, a Net Paraná Comunicações LTDA., caso utilize
obras musicais na sua grade de programações, deve pagar remuneração por essa utilização, e por se beneficiar do impacto positivo que
estas músicas trazem aos seus programas, utilizações essas que são
reiteradas a cada programação que é exibida. Pelo exposto, o agravo
regimental interposto pela empresa recorrente, em desfavor do ECAD
foi conhecido, mas teve o seu provimento negado.
Outro precedente importante foi firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.597.678 – RJ 2014/0321935-1, julgado pela 3ª
turma do Superior Tribunal de Justiça, figurando como recorrente
a Universal Music Publishing MGB Brasil LTDA. e como recorridos,
as empresas Hortigil Hortifruti S/A e MP Publicidade LTDA. – EPP.
Esse recurso especial teve por objeto a impugnação da apelação
cível que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não
houve reprodução da obra original indevidamente, mas tão somente
uma referência à mesma com elementos que alteraram o sentido
original, utilizando-se de elementos de comicidade. Essa obra é a
música “Garota de Ipanema”, a qual houve a alteração da palavra
“coisa” por “couve”, inferindo a conotação cômica à obra musical.
O precedente firmado pelos ministros foi de que, corroborando
a decisão em sede de apelação, a campanha publicitária promovida pelas recorridas não reproduziu de forma idêntica a melodia de
coautoria de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, havendo uma ínfima
referência a um trecho da conhecida canção, porém, alterando a sua
poesia original para uma versão satírica, que é a essência de uma paródia musical, cumprindo assim os seus requisitos de caracterização.
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No âmbito das paródias há um ampla liberdade de criação,
desde que não implique em uma verdadeira reprodução da obra
originária ou que lhe cause descrédito. Superados esses argumentos, não há necessidade de autorização do titular pela a utilização
da obra parodiada.
Um importante ponto, que se extrai desse julgado, é a ideia de
que o judiciário não pode se travestir de um órgão eminentemente
censurador ou avaliador do humor, tendo em vista não se destinar
à crítica artística. Contudo, deve ser feito uma análise minuciosa no
caso concreto, pois as circunstâncias fáticas que irão determinar se
ouve verdadeira reprodução ou depreciação da obra originária, o que
envolve o subjetivismo para se aferir o preenchimento dos requisitos
que caracterizam ou não a paródia como tal.
Por fim, tem-se o Recurso Especial nº 1.238.730 - SC (2011⁄00387646) julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Esse recurso almejava
reformar o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina. Entende-se, pelo caso, que o ECAD ajuizou
uma ação de cobrança em desfavor do município de Canoinhas/SC,
onde um evento do município teria deixado de recolher, concomitantemente ao ingresso, os direitos autorais devidos.
É importante destacar que tanto os direitos de autor quanto os
seus direitos conexos são amparados pela lei brasileira, ocorre que,
apesar de ambos serem tutelados pela lei dos direitos autorais, não se
tratam de direitos idênticos. Ressalta o ministro Marco Buzzi que, na
compreensão de que no plano internacional, os direitos autorais são
distintos dos chamados direitos conexos, considerando-se o Tratado de Berna, de 1886, para defesa dos direitos autorais e o Tratado
de Roma, de 1961, em relação à proteção dos direitos conexos, os
diversos países que lhe são signatários, inclusive o Brasil, cuidaram
de delinear, cada um, a seu modo, sua aplicação.
Infere-se, portanto, que o cachê é pago ao intérprete pelo seu trabalho em cima do palco, que se difere dos valores pagos aos autores
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das obras na forma de retribuição autoral, no qual essas verbas são
registradas com natureza distinta pelo fato de poderem ser separadas
física e conceitualmente.
Dessa forma, conclui-se, que o cachê recebido pela apresentação
não se trata de um direito de autor, mas sim de um direito conexo
ao de autor, que é devido aos intérpretes da obra pelo seu trabalho
de pôr e agregar sentimentos e conhecimentos pessoais à musica
criada por outrem, tendo em vista que ela decorre da relação contratual com o contratante do evento, em que o cantor realiza a sua
apresentação em face da contraprestação fornecida pelo contratante
que, em regra, é em pecúnia.
Nesse sentido, o pagamento de valores relativos aos direitos de
autor em eventos são devidos e diferenciam dos direitos conexos, o
qual o ECAD pode cobrar tais direitos de autor não obstante o cachê
já pago aos intérpretes da obra.
Como se trata de cobranças separadas, o ECAD pode cobrar os
direitos de autor, ainda que os direitos que lhe são conexos tenham
sido pagos em forma de cachê, ante o exposto, o recurso foi conhecido
e parcialmente provido para que houvesse o pagamento dos valores
devidos no tocante aos direitos autorais.
5 CONCLUSÃO
O aparecimento de tecnologias, ao longo de toda a história,
modificou e modifica o modo de se lidar com esses direitos, em que
cada novo instrumento que é criado pode modificar e demandar
uma necessidade de mitigação da incidência legal nesses novos
instrumentos tecnológicos.
Desde a radiodifusão até a internet, surgiram e surgem desafios a
serem tratados pelo Poder Judiciário acerca dessa temática, a exemplo da “pirataria”, que fez com que toda a logística das gravadoras
e as comunidades jurídicas passassem por uma reestruturação,
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para que conseguissem assimilar um problema dessa magnitude
e pudessem criar soluções para resolvê-lo ou tentar reduzir seus
impactos negativos.
Não há como exercer uma fiscalização sobre cada um dos computadores dentre os milhões de usuários conectados pelas mais
diversas localidades do mundo, o que afrontaria inclusive o direito à
privacidade e intimidade de cada um deles, o que não é compatível
com um Estado Democrático de Direito.
Há necessidade de um trabalho constante de adaptação dos dispositivos existentes atualmente a cada nova tecnologia que surge e
impacta no que já se tem atualmente.
Ante o exposto, urge a necessidade de uma reciclagem constante dos titulares dos direitos autorais para que consigam explorar
os frutos que as obras musicais oferecem consoante os meios de
tecnologias que surgem, e do Direito para que se consiga promover
uma maior harmonia nessa relação a fim de buscar uma coexistência
mais harmoniosa.
COPYRIGHT IN MUSICAL WORKS UNDER
THE AGE OF LAW Nº. 9.610 OF 1998
ABSTRACT
The art of music is defined in singularly organizing a coherent
combination of sounds and silences that develop over time. For this,
the fundamental principles of melody, harmony and rhythm are used.
Music, as a cultural and artistic element, has the power to impact and
cause reflexes in the most varied spheres, among them social, political
and legal. Public manifestations with their incisive choirs and songs
that involve themes of corruption are examples of ways in which the
thoughts of crowds are influenced, where, no matter the time the lyrics
were written, it always seems quite current. An example that portrays
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this reality well can be heard in the song “Capital Inicial - Que País es
Esse”, which brings in a hard criticism of corruption, one of the main
problems of our country throughout history, the root of countless other
social problems, such as the diversion of public funds, tax evasion, poor
health, leisure and education due to lack of investments that should be
carried out in these areas. As much as the years go by, problems and
practices seem to remain the same.
Keywords: Music. Copyright. Intellectual property. Internet.
Interpreters.
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Cooperação Jurídica Internacional
no âmbito de crimes financeiros: uma
análise das decisões argumentativas
nas decisões dos Tribunais1
Inez Lopes Matos Carneiro de Farias2
Maria Letícia de Araújo Madeira Cantuário3
RESUMO

Para este artigo científico, foi realizada uma análise dos crimes
financeiros, em especial, a lavagem de dinheiro e a corrupção, no
atual contexto de globalização, bem como a cooperação jurídica
internacional, a fim de combater esses ilícitos transnacionais, com
a observação da prática dos Tribunais. No primeiro item, será abordado o conceito de transnacionalismo e a sua conexão com o crime
organizado; em seu subitem será abordada a contribuição de três
Convenções internacionais para a delimitação jurídico-penal de crimes financeiros. No segundo item, haverá o detalhamento do que se
compreende por corrupção e por lavagem de dinheiro, e no último,
haverá uma comparação de dois casos jurídicos emblemáticos sobre
extradição e crimes financeiros. Por último, as considerações finais
e apresentação das referências bibliográficas.
Palavras-chave: Ilícitos financeiros transnacionais. Cooperação
jurídica internacional. Extradição.
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1 INTRODUÇÃO
A globalização4 diminuiu o distanciamento das fronteiras entre os
países e assim, o trânsito de pessoas, de capital e de bens foi facilitado. Contudo, esse desenvolvimento tecnológico também colaborou
para o surgimento de diferentes ações criminosas, compreendidas
atualmente em esfera transnacional.
Nesse sentido, a globalização proporcionou às organizações criminosas novas oportunidades de execução de ilícitos, e os agentes
de crimes transnacionais, em grande medida, aproveitam-se da diferença entre as legislações penais nacionais para não serem punidos.
Dessa maneira, a cooperação jurídica internacional, em matéria
penal e administrativa, deve ser medida necessária para o enfrentamento da nova criminalidade organizada, que desenvolve suas
atividades de acordo com a permissividade de que os sistemas jurídicos lhe oferecem.
2 TRANSNACIONALISMO E CRIME ORGANIZADO
O termo transnacionalismo foi utilizado pela primeira vez por
Samuel Huntington, em 1973, em seu artigo “Transnacional Organizations in World Politics”, e o autor observou o papel de algumas
organizações no cenário mundial, como, por exemplo, a Fundação
Ford e o Banco Mundial.
Importante destacar que transnacionalismo difere de internacionalismo, isso porque a segunda expressão está relacionada aos
movimentos políticos referentes ao século XIX, em que se buscava
uma regulamentação das relações entre os Estados soberanos, com
base no voluntarismo, por não existir nenhuma autoridade superior.
4 Para Milton Santos, a globalização é o resultado do processo de internacionalização da sociedade
capitalista, decorrente principalmente da produção de técnicas de informação, desde o século XX, que
exerceram um elo entre as demais, para se criar um novo sistema em escala planetária.
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Em contrapartida, o primeiro conceito leva em consideração os
novos atores sociais, tais como organizações não governamentais
(ONGs), movimentos de libertação nacional, grupos terroristas,
ilícitos transnacionais, bancos e multinacionais, tudo isso no contexto de globalização.
Nesse sentido, vê-se que na atual conjuntura político-econômica o relacionamento entre os países foi modificado, sendo
possível observar a relevância de grupos desvinculados dos Estados, dos problemas ambientais, do fluxo de pessoas e do crime
organizado transnacional.
Howard Abadinsky (2007) delimitou o significado de crime organizado transnacional e adotou uma abordagem política bem similar
àquela adotada pelo governo federal dos Estados Unidos no Ato de
Controle da Criminalidade de 19705. Assim, foram identificadas nove
características essenciais de crime organizado, quais sejam: i) atividade sem motivação política ou ideológica, pois se busca apenas o
ganho ilícito e o poder; ii) hierarquia bem definida; iii) a participação
de cada membro é definida por qualidades individuais específicas,
como, por exemplo, o pertencimento a determinado grupo social; iv)
os participantes criam regras próprias, em grande parte, distintas dos
padrões de comportamento da sociedade e assim, formam uma subcultura; v) perpetuação da organização criminosa com a agregação
de novos membros; vi) uso de violência e da corrupção como forma
de regulamentação; vii) especialização e divisão de tarefas, com o
objetivo de aperfeiçoar as atividades; viii) exclusividade da prática
de ilícitos, com a finalidade de obter o domínio na distribuição de
bens ou de serviços em um território específico, e por último; ix) o
comando através de normas e de regras pré-estabelecidas.
Além dessa definição extensa de Abadinsky, há a percepção dos
Organismos Internacionais sobre esse tema. Nesse seguimento, a

5 Ato de Controle do Crime Organizado de 1970, assinado pelo Presidente Richard Nixon. Principal
instrumento do governo norte-americano para o combate ao crime organizado.
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Assembleia Geral das Nações Unidas decidiu pela elaboração da
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, o que resultou na Convenção de Palermo, realizada de 12
a 15 de maio do ano 2000 na Itália.
Nessa Convenção, ficou entendido que o crime organizado transnacional deve apresentar seis características principais: i) grupo de
três ou mais pessoas existente para cometer um ou mais delitos
graves; ii) hierarquia do líder para o controle do grupo; iii) violência,
intimidação e corrupção; iv) lavagem de dinheiro dos ganhos ilícitos
do mercado; v) expansão em novas atividades além das fronteiras; v)
cooperação com outros grupos de crime transnacional organizado.
A Convenção de Palermo colaborou para a criação do conceito
de organização criminosa na legislação penal brasileira. Como decidiu o Supremo Tribunal Federal – STF, por meio do Habeas Corpus
nº 96.007/SP, a lei anterior àquela Convenção, qual seja, a Lei nº
9.034/13, foi omissa ao tratar de organização criminosa, o que só
foi realmente resolvido com o advento da Lei nº 12.850/13.
Desse modo, ficou estabelecido, no art. 1º, § 1º, da Lei nº
12.850/13, que organização criminosa é a associação de quatro ou
mais pessoas, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza,
mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam
superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional.
Como no caso brasileiro, as convenções internacionais auxiliaram nas respostas legais dadas pelos diversos países aos crimes
transnacionais, pois da mesma maneira que o crime organizado tem
um parâmetro para sua constituição além das fronteiras estatais, a
análise desses elementos sugere a correta persecução penal para
esses ilícitos.

150

Revista Acadêmica Escola Superior do Ministério Público do Ceará

2.1 Convenções Internacionais
Três convenções internacionais foram de grande relevância para
a uniformização e harmonização das leis criminais no mundo: a já
citada Convenção de Palermo, a de Viena e a de Mérida.
A Convenção de Viena, realizada em dezembro de 1988 e ratificada pelo Brasil pelo Decreto nº 154/96, representou uma iniciativa da
Organização das Nações Unidas - ONU em criminalizar os produtos
de crimes do tráfico de drogas. A partir dessa convenção, houve uma
mudança drástica na política internacional antidrogas, estabelecendo
como marco interestatal a formulação obrigatória de um tipo penal
contra a lavagem de dinheiro, isso para que os narcotraficantes não
consigam nenhum ganho financeiro da sua atividade ilegal.
Os principais aspectos abordados pela Convenção de Viena podem ser apontados como: i) a obrigação de incriminar penalmente
a lavagem de dinheiro decorrente do narcotráfico; ii) a cooperação
internacional para facilitar as investigações internacionais; iii) a simplificação da extradição relativa aos crimes de lavagem de dinheiro e
v) a determinação de que as investigações judiciais referentes à cooperação internacional não devam ser impedidas pelo sigilo bancário.
A cooperação jurídica internacional foi estimulada por essa Convenção, estabelecendo diversas modalidades de auxílio, tendo em
vista que as partes poderão prestar qualquer outra forma de assistência autorizada pelo direito interno.
Já em relação à Convenção de Palermo, um dos crimes mais focados foi a lavagem de dinheiro, pois em seu artigo 7º, denominado
“medidas para combater a lavagem de dinheiro”, é disposto que cada
Estado signatário da Convenção deverá garantir que suas autoridades responsáveis pelo combate à Lavagem de Dinheiro possuam a
capacidade de cooperar e trocar informações em âmbito nacional e
internacional. Além disso, o combate ao crime de corrupção e ao de
obstrução à justiça também estão contidos na Convenção.
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Por último, a Convenção de Mérida, de 9 de dezembro de 2003,
teve por objetivo combater a corrupção, porque é um crime financiador das organizações criminosas, e por ter, como uma de suas
características, a infiltração nas estruturas estatais, retirando dali
parte de seus recursos financeiros. Em seu art. 23, tratou-se da
criminalização da lavagem de dinheiro como obrigação dos países
signatários, para que seja tipificada como um ilícito penal.
3 LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO
Dessa maneira, faz-se necessário primeiro o entendimento do
conceito de lavagem de dinheiro e de corrupção. Lavagem de dinheiro
é o processo em que o agente criminoso transforma recursos decorrentes de atividades ilegais em dinheiro com uma origem aparentemente legal. Essa prática, geralmente, envolve muitas transações,
usadas para esconder a origem do ativo financeiro e permitir que ele
seja utilizado sem comprometer os criminosos.
O Brasil, como signatário da Convenção de Viena, passou a criminalizar a lavagem de dinheiro com a edição da Lei nº 9.613/98,
bem como criou o Conselho de Controle das Atividades Financeiras
– COAF6. E para O COAF, o conceito de lavagem de dinheiro é apresentado como:
um conjunto de operações comerciais ou financeiras que
buscam a incorporação na economia de cada país, de modo
transitório ou permanente, de recursos, bens e valores
de origem ilícita e que se desenvolvem por meio de um
processo dinâmico que envolve teoricamente fases independentes que, com frequência, ocorrem simultaneamente.
(ANSELMO, 2013, p. 44).

Assim, a divisão mais conhecida sobre o processo da lavagem de

6 Mais recentemente, a Medida Provisória nº 893/19, de autoria do Presidente da República Jair Messias
Bolsonaro, teve como objetivo a transformação do Conselho de Controle das Atividades Financeiras
– COAF em Unidade de Inteligência Financeira – UIF.
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dinheiro possui três fases: a colocação, a ocultação e a integração,
as quais podem ocorrer simultaneamente, em virtude dos avanços
tecnológicos e das facilidades de comunicação.
A primeira etapa, chamada de ocultação, colocação ou placement,
acontece quando o agente do ilícito busca disfarçar a origem do ativo
para integrá-lo ao sistema financeiro. Já na segunda etapa, conhecida
por dissimulação, estratificação ou layering, há o afastamento do
dinheiro lavado de sua origem, por meio da utilização de pessoas
físicas e jurídicas, de paraísos fiscais e do uso de uma atividade comercial com dissimulação de lucro, como, por exemplo, restaurantes.
Em síntese, procura-se realizar diversas operações financeiras
sucessivamente, com a utilização de diversos bancos e contas, assim
quanto maior o número de operações e de jurisdições internacionais envolvidas, sendo mais difícil a identificação e o rastreamento
dos valores.
Por último, na terceira etapa - integração ou integration - os
valores retornam licitamente aos criminosos, como investimentos
ou empréstimos externos, lucros de empresas regulares, aquisição
de bens e demais atividades. Assim, parte do produto ilegal é reinvestida na própria atividade criminal, e nas operações de lavagem
de dinheiro, e a outra parte é integrada e retorna à disposição dos
criminosos, para que eles possam se beneficiar dos recursos financeiros sem despertar suspeitas.
Já em relação ao conceito de corrupção, há de se levar em consideração a projeção transnacional que os atos corruptos assumem no
contexto de globalização, bem como a política mundial estabelecida
para o seu combate.
Dessa maneira, a definição jurídica da corrupção terá como base
o “regime transnacional anticorrupção”, ou seja, o grupo de atos
internacionais multilaterais em matéria de corrupção ratificados e
vigentes no Brasil, com suas específicas medidas transnacionais de
repressão à corrupção.
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Portanto, esse critério definidor advém do Direito Internacional
Público e assim, serão tratadas como corrupção todas as condutas que
devem ser criminalizadas pelos Estados partes em seus respectivos
ordenamentos jurídicos internos, nos termos das Convenções internacionais, que delimitam as medidas de prevenção e de repressão à
corrupção numa perspectiva transnacional.
No entanto, não há apenas um conceito do que seja a corrupção
nos tratados internacionais, mas uma variedade de condutas que,
diante de sua gravidade, devem ser tipificadas penalmente pelos
países signatários, para harmonizar suas legislações internas e possibilitar a repressão uniforme mundial ao problema.
Dentre tais condutas, destacam-se os crimes de corrupção ativa
e passiva, concussão, corrupção de funcionário público estrangeiro
em transação comercial internacional e peculato, todos elencados
no Código Penal Brasileiro e, além disso, o crime de lavagem de dinheiro da Lei nº 9.613/98, o crime de organização criminosa da Lei
nº 12.850/13, e os atos de improbidade administrativa, que geram
enriquecimento ilícito, descritos na Lei nº 8.429/92.
Para o Programa Contra a Corrupção do Escritório sobre Drogas e
Crime das Nações Unidas – UNODC, a corrupção aborda as práticas de
suborno, de propina, de fraude, de apropriação indébita, ou de qualquer desvio de recursos por parte de um funcionário público; assim
como envolve casos de nepotismo, extorsão, tráfico de influência,
utilização de informação privilegiada para fins pessoais e a compra
e venda de sentenças judiciais, dentre outras práticas.
Nesse seguimento, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE entende que a corrupção, compreendida como o pagamento de subornos a funcionários públicos, é
algo generalizado em negócios internacionais, e reproduz sérias
preocupações políticas, refletindo negativamente na boa governança
e no desenvolvimento econômico, além de distorcer as condições de
competição no mercado internacional.
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4 CASOS CACCIOLA E PIZZOLATO
Como já foi debatido a respeito do conceito de corrupção e de
lavagem de dinheiro, bem como as medidas transnacionais de combate a esses ilícitos, importante mencionar casos emblemáticos que
ocorreram no Brasil.
Inicialmente, o caso de Salvatore Cacciola: o ex-dono do banco
Marka, em 1999, sob a alegação de flutuação cambial, comprou dólar
por um preço mais barato do Banco Central do Brasil, o que causou
um prejuízo bilionário aos cofres públicos brasileiros.
A justificativa do Banco Central à época foi a de que seria necessário evitar a quebra dos bancos, pois poderia existir uma crise
sistêmica no mercado financeiro. A decisão foi bastante questionada,
e gerou a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI),
que concluiu que a operação de ajuda ao banco causou um prejuízo
equivalente a R$ 1,5 bilhão.
E posteriormente, no ano de 2000, o Ministério Público requisitou
a prisão preventiva do ex-banqueiro, no entanto Cacciola conseguiu
sair do país após obter um habeas corpus, concedido pelo ministro
do Supremo Tribunal Federal – STF, em decisão liminar do Ministro
Marco Aurélio de Mello, o qual foi revogado, posteriormente, pelo
Ministro Carlos Velloso, presidente da Corte Magna à época.
Ainda assim, Cacciola foi localizado em novembro daquele ano na
Itália e, diante disso, o governo brasileiro fez o pedido de extradição
do ex-banqueiro. Entretanto, esse pedido foi negado pelo governo
italiano, com a justificativa de que ele possuía dupla nacionalidade,
sendo ítalo-brasileiro, e de que é comum a justiça brasileira negar a
extradição de cidadãos brasileiros.
Mesmo morando na Itália e estando foragido no Brasil, a juíza
Ana Paula Vieira de Carvalho, da 6ª Vara Federal Criminal do Rio de
Janeiro, condenou Cacciola, em abril de 2005, a treze anos de prisão
por coparticipação em peculato e por gestão fraudulenta de institui-
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ção financeira, sob a acusação de ter se beneficiado de informações
sigilosas sobre a desvalorização do real em relação ao dólar, no ano
de 1999, época em que era dono do Banco Marka.
Dois anos depois, em 2007, Cacciola viajou para o principado
de Mônaco, local em que foi reconhecido e preso pela International
Criminal Police Organization – Interpol. No ano seguinte, ele foi
extraditado para o Brasil e foi preso, cumpriu pena em regime de
prisão preventiva por três anos em presídio de segurança máxima,
no Complexo de Bangu, Rio de Janeiro. Por fim, no início de 2012,
a juíza Roberta Barrouin Carvalho de Sousa, da Vara de Execuções
Penais – VEP, do Rio de Janeiro, assinou indulto e extinguiu a pena
do ex-banqueiro.
Quanto ao caso de Henrique Pizzolato, esse se desenvolveu de
maneira distinta, se comparado ao de Salvatore Cacciola, mas ambos também possuem semelhanças, tanto Pizzolato quanto Cacciola
são ítalo-brasileiros, ou seja, possuem dupla nacionalidade, e foram
condenados pela justiça brasileira por crimes financeiros.
Nos anos de 2003 e de 2004, Pizzolato autorizou o repasse de
R$ 73,8 milhões que o Banco do Brasil possuía no Fundo de Investimento da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento – Visanet,
para a agência de publicidade do empresário Marcos Valério, a DNA
Propaganda. Esse esquema foi utilizado para distribuir de forma
ilícita dinheiro público a políticos e Pizzolato recebeu cerca de R$
336.000,00 para realizar esse desvio.
Responsável pelo marketing do Banco do Brasil, no início do governo presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, Pizzolato, em agosto
de 2012, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal – STF, na Ação
Penal nº 470, por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro,
cuja totalidade da pena foi de 12 anos e sete meses de detenção.
Após esgotar a análise de recursos, o STF expediu decreto de
prisão em novembro de 2013, contudo Pizzolato não se apresentou
e fugiu para Itália. Em fevereiro de 2014, ele foi preso nesse país com
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o passaporte falso de seu irmão morto.
A partir de então, o governo brasileiro solicitou a sua extradição,
que foi suspensa por algumas vezes e finalmente, em outubro de
2015, Pizzolato deixou o presídio em território italiano para cumprir
pena no Brasil.
Assim, no caso de Pizzolato, o governo italiano adotou um posicionamento totalmente diferente daquele adotado com Cacciola,
pois aderiu a uma das formas mais antigas de cooperação jurídica
internacional, a extradição. Cabe lembrar que não foi uma simples
extradição, mas extradição de nacional italiano.
Na Constituição italiana, em seu art. 26, ficou estabelecida uma
proibição de extradição de nacionais, salvo se prevista em tratados
firmados pela Itália e nesse sentido, existe tratado de extradição
firmado entre Brasil e Itália desde o ano de 19897. Portanto, desde
a condenação, pela justiça brasileira, dos crimes cometidos por
Salvatore Cacciola há tratado bilateral que versa sobre extradição,
contudo o governo italiano apenas extraditou um nacional – Pizzolato – anos depois.
Ao final da análise desses casos, vê-se que não prevalece mais
apenas a noção de reciprocidade de tratamento entre países, mas há,
atualmente, uma obrigação internacional maior a ser cumprida, que
é o movimento transnacional de repressão à corrupção, à lavagem
de dinheiro e aos demais crimes financeiros.

7 Disponível em: < http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/1989/b_64>.
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5 CONCLUSÃO
Durante a realização desse artigo científico, ficou evidente a importância dos acordos multilaterais para o combate e repressão de
maneira global dos crimes de lavagem de dinheiro e de corrupção,
de forma que os países signatários passem a ter uma obrigação mais
efetiva sobre esses ilícitos.
Nesse sentido, nos casos de Cacciola e Pizzolato, o governo
italiano avançou em termos de cooperação jurídica internacional,
pois determinou a extradição de seu próprio nacional. Isso porque
se chegou ao entendimento de que agentes criminosos como Henrique Pizzolato, que foi condenado pelo por peculato, corrupção
passiva e lavagem de dinheiro pelo Supremo Tribunal, utilizam-se
de cidadania italiana apenas para fugir da condenação de crimes em
território estrangeiro.
E isso serve como uma orientação ao Brasil sobre matéria de cooperação jurídica internacional em casos de crimes financeiros, pois
os agentes de ilícitos financeiros podem se utilizar de nacionalidade
brasileira apenas como uma maneira de escapar do cumprimento de
sentença penal em outro país, o que nada contribui para o desenvolvimento político e econômico do país.
INTERNATIONAL LEGAL COOPERATION IN THE
FIELD OF FINANCIAL CRIMES: AN ANALYSIS OF
ARGUMENTATIVE COURT DECISIONS
ABSTRACT
For this essay, an analysis of financial crimes, in particular money
laundering and corruption in the current context of the globalized world,
was conducted, as well as international legal cooperation to combat
these transnational illicit practices, observing the practice of Courts The
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first item will address the concept of transnationalism and its connection
with organized crime; The sub-item will address the contribution of
three international conventions to the legal and criminal delimitation of
financial crimes. In the second item there will be a breakdown of what
is meant by corruption and money laundering and in the last item there
will be a comparison of two emblematic legal cases on extradition and
financial crimes. At the end, the final considerations and presentation
of the bibliographic references.
Keywords: International legal cooperation. Extradition.
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Maternidade no cárcere: uma análise
crítica sobre a prisão domiciliar e o
habeas corpus nº 143.641/SP1
Júlia Meneses da Cunha Ramos2
RESUMO

O estudo tem como objetivo analisar a problemática das mulheres que vivem a maternidade encarceradas com seus filhos e filhas
nas prisões femininas brasileiras. A questão tem como enfoque o
encarceramento materno, demonstrando como a invisibilidade desse
grupo impacta na vida de mãe e criança aprisionadas. Para isso, serão
analisadas decisões do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal
de Justiça, a legislação que regula a matéria, trabalhos científicos,
dados apresentados por órgãos governamentais com a finalidade
de se fazer uma reflexão sobre a situação em que essas pessoas se
encontram, quais são os avanços e as dificuldades. Os resultados
desse estudo demonstram que não há uma correspondência entre
os instrumentos normativos que direcionam as ações institucionais
e a realidade vivenciada pela mãe presa, sendo necessário pensar
em medidas alternativas à prisão para o cumprimento da dignidade
da pessoa humana.
Palavras-chave: Cárcere. Habeas Corpus. Maternidade. Prisão
domiciliar.
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1 INTRODUÇÃO
O alto índice de encarceramento de mulheres entre 2000 e 2016,
demonstrado por meio de pesquisas realizadas por órgãos governamentais, é preocupante já que o sistema penitenciário não está
apto para receber esse público, sobretudo, quanto à maternidade
nas prisões femininas. Como problema levantado nesta pesquisa,
elenca-se a invisibilidade de mulheres no cárcere, bem como a falta
de estruturas que atendam as suas especificidades de gênero e dos
seus filhos e filhas que estão inseridos no mesmo âmbito.
As particularidades do gênero feminino, como a saúde, a maternidade, a gravidez e a amamentação não encontram adequação em
um espaço focado para os homens custodiados.
A celeuma, portanto, tem importância social, política e acadêmica, sendo necessário expor as deficiências do sistema penitenciário
e judiciário para cumprir com as demandas da condição feminina,
e a urgência em dar visibilidade às mulheres com suas crianças no
cárcere. Encontra-se no centro da discussão paradigmas sobre a
atuação do Poder Legislativo e, principalmente, do Poder Judiciário.
A composição do problema se apresenta da seguinte forma: qual
a forma de cumprimento de pena adequada à condição feminina
para as mulheres e crianças encarceradas para que se efetive a
dignidade humana?
O presente trabalho é dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo
analisa brevemente a situação da mulher grávida no cárcere, momento em que se discute a invisibilidade deste grupo. No segundo
capítulo, é discutida a possibilidade de concessão ou não da prisão
domiciliar, e no terceiro, é realizada uma discussão sobre o habeas
corpus coletivo nº 143.641/SP.
A principal metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e
documental, considerado o caráter teórico-argumentativo. A análise
ocorreu principalmente em jurisprudências, trabalhos acadêmicos,
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legislações, obras e dados apresentados por órgãos governamentais
que tratam sobre o aprisionamento feminino.
2 A INCONFORMIDADE ENTRE O DIREITO À MATERNIDADE
RECONHECIDO E A SUA (NÃO) APLICABILIDADE
Atinente à maternidade vivenciada no período de aprisionamento,
além das consequências adversas que a reclusão poderá provocar
na mulher, o ato de gerar um ser neste período poderá ocasionar
efeitos negativos na gestação e, consequentemente, ao bebê que está
sendo gerado. Deve-se levar em consideração que a gravidez causa
várias modificações biopsicossociais na vida da mulher, aumentando a possibilidade de ter prejuízos por causa do encarceramento
(MELLO, 2014).
O ambiente corporal materno é o lugar onde se desenvolve o laço
fraterno entre mãe e filho (a) numa doação de carinho e proteção.
Contudo, dissertar sobre a gestação no ambiente intramuros é falar
sobre o descumprimento dos direitos basilares garantidos à presa que
está grávida e sobre o desenvolvimento da criança, o qual deve ser o
eixo central para a tomada de decisões neste contexto (VIEIRA; VERONESE, 2015). Desta forma, é cristalina a desobediência ao princípio
fundamental da dignidade da pessoa humana e, particularmente, o
princípio da humanidade das penas e o da intranscedência da pena.
A atuação estatal na conjuntura da gestação no ambiente prisional é primordial, uma vez que a genitora vive esta fase quando está
inserida no sistema penitenciário. Além de a mãe e a criança estarem
submetidas à ordenamentos jurídicos distintos, deve-se destacar que
o (a) filho (a) não está cumprindo pena, e, assim, não está sujeito aos
preceitos da LEP (VIEIRA; VERONESE, 2015). Todavia, o poder público
tem responsabilidade sobre ambos, exigindo, por conseguinte, uma
observação que considere e respeite as especificidades e os direitos
da criança perante sua genitora, os demais familiares e a sociedade.
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As mulheres aprisionadas, em geral, conforme perfil apresentado
a partir da segunda edição INFOPEN Mulheres, são jovens, de baixa
renda, têm filhos (as) ou outros familiares que dependem economicamente delas, são presas provisórias, negras ou pardas, e sua
vinculação penal se deu por envolvimento com o tráfico de drogas.
Ainda de acordo com os dados extraídos do INFOPEN Mulheres,
conclui-se que cerca de 90% das mulheres estão na faixa etária de 18
e 45 anos, isto é, encontram-se em idade reprodutiva (BRASIL, 2018).
Desse modo, é pelas 41.087 mulheres que estão no sistema penitenciário brasileiro (BRASIL, 2018), dentre elas, grávidas e lactantes e
pelas crianças que se deve reforçar que alguns desses encarcerados
menstruam e engravidam, “[...] o que complica muito para o sistema
prisional, pois há necessidade de atendimento pré-natal, um parto
seguro e escolta no hospital, bem como de um lugar limpo e propício
para cuidar [...]” da criança (CERNEKA, 2009, p. 62).
Segundo o Cadastro Nacional de Presas Grávidas ou Lactantes
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) atualizado mensalmente, 127
mulheres são gestantes e 86 são lactantes no mês de julho de 2019
no sistema carcerário. No entanto, este levantamento não informou
o total de crianças encarceradas com suas mães no Brasil, e nem
quantas mulheres estão em prisão domiciliar (BRASIL, 2019a).
Asseverada como direito social no artigo 6º, da Constituição da
República Federativa do Brasil, a proteção à maternidade é contrariada no ambiente intramuros, da mesma maneira que a integridade
física e emocional da gestante, quando deveriam, no entanto, ser
preocupações primordiais para a atuação estatal.
Apesar de o arcabouço jurídico ter evoluído com recentes leis,
jurisprudências, tratados internacionais e pesquisas referentes ao
aprisionamento das mulheres, e, além disto, com normas referentes
à maternidade no estabelecimento prisional, o Brasil não consegue
cumprir sua função de aplicador destes direitos.
Outrossim, o artigo 8º e parágrafos do ECA, modificados em 2016,
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passou a assegurar à gestante, por meio do Sistema Único de Saúde, o
atendimento pré e perinatal, além de fornecer alimentação adequada
e assistência psicológica. Portanto, para que a criança possa nascer
sadia é de extrema relevância os cuidados com a genitora no período
gestacional, pois a gravidez é uma fase que, psicologicamente, exige
bastante da mulher e, muito mais, daquela que se encontra presa,
devido aos fatores emocionais decorrentes da própria gravidez e por
conta da pena que está cumprindo.
Por meio dos dados da segunda edição do INFOPEN Mulheres,
afirma-se que 6.386 mulheres estão custodiadas em unidades sem
módulo de saúde (BRASIL, 2018).
Quanto às normas de direito internacional, que regulam o tema
das mulheres encarceradas, vale dizer que a matéria não foi esquecida. Enfatiza-se nas Regras de Bangkok que deve ser priorizada,
sempre que possível, ao sentenciar ou aplicar medidas cautelares à
gestante, ou à pessoa que seja a principal, ou a única responsável
por uma criança, a aplicação de medidas não privativas de liberdade e que a imposição de penas privativas de liberdade devem ser
consideradas tão somente em casos de crimes graves ou violentos.
Entretanto, sobre o cenário dos estabelecimentos comprovam-se
em números os relatos de mulheres que vivenciaram a gravidez atrás
das grades. O descaso que ignora a particularidade que envolve o corpo gestante, submetendo mulheres a celas superlotadas, insalubres
e sem o devido atendimento médico até o momento do nascimento
da criança. Dessa forma, os pacotes de penas acessórias impostas à
mulher encarceradas se mostram gritantes.
3 A PRISÃO DOMICILIAR COMO ALTERNATIVA
O tema da prisão domiciliar se faz extremamente necessário no
presente trabalho. Entende-se que o ambiente prisional é inadequado
tanto para a criança, em seu desenvolvimento inicial, quanto para a
mãe, que acaba de dar à luz.
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A prisão domiciliar consiste no recolhimento da indiciada ou
acusada em sua residência, de onde sairá apenas com autorização. A
autoridade judiciária poderá substituir a prisão preventiva nos casos
previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal (CPP). Assim, a
prisão domiciliar é uma medida cautelar que permite a acusada ficar
recolhida em sua própria residência.
Não se deve confundir, contudo, a prisão albergue domiciliar
com a prisão domiciliar. Aquela se admitirá com o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular, e aplica-se
apenas às pessoas mencionadas no artigo 117 da Lei de Execução
Penal. Todavia, foi amplamente difundida para além das hipóteses
definidas em lei para todos condenados do regime aberto onde não
existisse casa de albergado (NUCCI, 2014).
De 2016 a 2018 foi possível verificar um avanço em termos de
promulgação de leis relativas à maternidade no cárcere. A Lei nº
13.257/2016, conhecida como o Marco Legal da Primeira Infância
trouxe novas referências para o trato do encarceramento materno
e o impacto na vida nos filhos de mulheres encarceradas. O artigo
5° da referida Lei aponta que tanto a convivência familiar, como a
preocupação com a alimentação e nutrição da criança, aqui incluindo
o aleitamento materno, deve ser prioridade no trato das questões que
envolvam o debate do encarceramento materno.
Apesar da regulamentação sobre o tema, ainda está longe de ser
satisfatória, é inegável sua importância histórica sobre as questões
do encarceramento e maternidade. Fato é que o artigo 41 do Marco
Legal da Primeira Infância acrescentou uma hipótese em que o juiz
poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar, tratando-se
de gestante.
Valendo-se do Estatuto da Primeira Infância, o STJ concedeu a
prisão domiciliar à mãe de um bebê com fundamento no novo texto
legal. Trata-se do julgamento do Habeas Corpus nº 351.494/SP.
O relator, Rogerio Schietti, ressaltou a entrada em vigor da Lei
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n° 13.257/2016, que deu nova redação ao inciso IV do artigo 318 do
Código de Processo Penal, bem como incluiu os incisos V (mulher
com filho de até 12 anos de idade incompletos), e VI (homem, caso
seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de
idade incompletos). O relator também enfatizou que, segundo a Lei,
a concessão de prisão domiciliar trata-se de uma faculdade que a
lei atribui ao magistrado, e não uma obrigatoriedade de aplicação.
O mesmo mencionou o princípio da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, com base na previsão do artigo 227
da Constituição Federal, no ECA e, ainda, na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ratificada pelo Decreto Presidencial
nº 99.710/1990. Dessa forma, o ministro autorizou a conversão da
prisão preventiva em domiciliar.
Importante registrar que apesar da decisão favorável, neste caso,
mesmo após o advento do Marco Legal da Primeira Infância, muitas
decisões judiciais negaram a substituição da prisão preventiva pela
domiciliar. Uma vez que, ainda com a nova redação, a concessão
da prisão domiciliar ainda se tratava de mera faculdade do julgador,
não havendo uma determinação expressa para tornar a concessão
obrigatória. Na prática, mesmo com a nova redação do artigo 318,
a situação pouco mudou.
A grande discussão que houve nesse período foi em relação à
falta de segurança jurídica com relação à concessão ou não da prisão
domiciliar. Constatou-se que essa faculdade na Lei n° 13.257/2016
reforçava a seletividade do sistema penal brasileiro.
Decisão que deve ser mencionada é a do juiz João Marcos Buch,
de Santa Catarina, que com fulcro nas diretrizes das Regras de Bangkok, e na Lei nº 13.257/2016, aplicou prisão domiciliar, por analogia,
para condenada à pena de 16 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão,
a qual se encontrava no regime fechado e mãe de 4 filhos, sendo 3
menores de 12 anos.
Diante do exposto, apesar de ser uma conquista e viabilizar
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mínima redução dos danos que a prisão causa às mulheres, suas
crianças e a sociedade, a prisão domiciliar não deve se tornar a regra nos processos contra mulheres. Antes da condenação, a regra
é a liberdade. Nas circunstâncias excepcionais em que a prisão é
cabível e necessária é que a prisão domiciliar deve ganhar destaque
como alternativa. “Prisão domiciliar é alternativa ao cárcere, não à
liberdade” (INSTITUTO TERRA, TRABALHO E CIDADANIA, 2018, p. 7).
4 ANÁLISE DO HABEAS CORPUS COLETIVO Nº 143.641/SP
O Habeas Corpus coletivo n° 143.641 foi impetrado perante o
Supremo Tribunal Federal, em maio de 2017, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, pelo Coletivo de Advogados em Direitos
Humanos (CADHU) com pedido de medida liminar, “[...] em favor de
todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição
de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças” (STF, 2018, p. 4),
tendo como autoridades coatoras Juízes e Juízas das Varas Criminais
e seus Tribunais Estaduais e Federais, bem como do Distrito Federal
e Territórios, e o STJ.
Foi requerida pelo CACDHU a substituição da prisão preventiva
pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos IV e V, do
Código de Processo Penal, com as alterações da Lei nº 13.257/16,
a partir do caráter objetivo dos requisitos elencados, em razão de
o Poder Judiciário continuar indeferindo os pedidos de substituição
em aproximadamente metade dos casos (STF, 2018), com base em
elementos subjetivos, especialmente os próprios requisitos da prisão preventiva, demonstrando a enorme seletividade do sistema de
justiça penal.
Argumentou-se também sobre as péssimas condições das unidades prisionais, reconhecendo assim, pela Arguição de Descumprimento de Preceito de Fundamental (ADPF) 347, o Estado Inconstitucional
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de Coisas. Para isso, citou, ainda, o tratamento cruel e degradante que
infringe as normas constitucionais relacionados à individualização da
pena, à vedação de penas cruéis e o respeito à integridade física, e,
nesse caso, as destinadas às mulheres, consistindo o encarceramento
em uma política criminal discriminatória e seletiva, com desmesurado
impactando nas camadas mais pobres, e agravado pela ausência total
e parcial de instalações estruturadas para atendimento às gestantes
e crianças (MOURA; ROCHA; LANDIM, 2019).
A Defensoria Pública do Estado do Ceará e do Paraná solicitaram
sua admissão no processo na condição de custos vulnerabilis, seguidas
de todas as outras Defensorias do Estado. A atuação da Defensoria
Pública como órgão interveniente no processo penal, na condição
de custos vulnerabilis, é de terceiro interessado em nome próprio em
razão da missão institucional da promoção dos direitos humanos, e
não como representante direto de uma das partes da demanda penal
(ROCHA, 2017).
No dia 20 de fevereiro de 2018 foi julgado o Habeas Corpus coletivo.
Confira-se o trecho do voto do relator:
Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela
domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das
medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de
crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da
Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências [...],
relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados
os casos de crimes praticados por elas mediante
violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as
quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo
juízes que denegarem o benefício. Estendo a ordem,
de ofício, às demais as mulheres presas, gestantes,
puérperas ou mães de crianças e de pessoas com
deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a
medidas socioeducativas em idêntica situação no
território nacional [...]. (grifo nosso). (STF, Habeas Corpus
nº 143.641/SP, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski,
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Data de Julgamento: 20/02/2018, Segunda Turma, Data
da Publicação: 09/10/2018).

À vista disso, foi concedida a substituição da prisão preventiva
pela domiciliar a todas as mulheres nestas condições, com exceção
daquelas que tenham cometido crimes mediante violência ou grave
ameaça, contra os próprios filhos, ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, casos em que o juiz terá de fundamentar a negativa
da concessão.
Importante ser registrado que a decisão do Habeas Corpus
coletivo nº 143.641 é um marco histórico na evolução no próprio
instituto do Habeas Corpus, visto que reconhece o seu cabimento, e
possibilita o seu alcance a uma massa, ainda que não identificada,
mas identificável e que está sujeita a constrangimento provocado
por juízes singulares e tribunais de variadas instâncias (MOURA;
ROCHA; LANDIM, 2019).
Segundo dados do DEPEN, obtidos por meio da Lei de Acesso à
Informação (LAI), de acordo com listagem enviada pelos estados,
feita em setembro de 2018, chegou-se ao número de 9.245 mulheres
que atenderiam aos critérios do Habeas Corpus nº 143.641. Apesar da
quantidade estimada, o DEPEN recebeu informações de 23 estados
e do Distrito Federal de que houve 3.073 concessões de substituição
de prisão preventiva por domiciliar para mulheres que atendiam aos
critérios do Habeas Corpus.
Assim, mesmo diante do pronunciamento do STF, grande parte
das decisões continuou a descumprir a lei e a não aplicar os termos
da decisão, baseando-se, principalmente, nas situações excepcionalíssimas citadas no julgado.
Tais arbitrariedades ficaram consignadas na decisão do Ministro
Ricardo Lewandowski, em 24 de outubro de 2018, que não reconheceu como excepcionalidades a prisão em flagrante sob acusação da
prática do crime de tráfico; a passagem pela Vara da infância; o fato
de a mulher não ter trabalho formal; o fato de a presa ser flagrada
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levando substâncias entorpecentes para estabelecimento prisional;
a concepção de que a mãe que trafica coloca sua prole em risco e,
por este motivo, não é digna da prisão domiciliar. “Outrossim, não
há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio
desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação
nacional e supranacional”, frisou (STF, 2018, p. 6).
Assim, segundo o Ministro, não é possível o indeferimento da
prisão domiciliar em razão de suposta periculosidade da mulher
baseada a partir da imputação do delito, e o indeferimento da prisão
domiciliar para mulheres acusadas de traficar na própria residência,
sob o argumento de que a medida não beneficia os filhos que estariam
em situação de risco. Além disso, o mesmo alerta que: “[...] a suspeita
de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência
não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para
deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da
mulher e sua prole” (STF, 2018, p. 7).
Sobre a aplicação da prisão domiciliar às presas definitivas o
relator ainda comentou na decisão:
[...] oficie-se ao Congresso Nacional para que, querendo,
proceda aos estudos necessários a fim de avaliar se é o caso
de estender a regra prevista no art. 318, IV e I, do Código
de Processo Penal, às presas definitivas [...] (grifo do autor). (STF, Habeas Corpus nº 143.641/SP, Relator: Ministro
Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 24/10/2018,
Data da Publicação: 25/10/2018).

No dia 19 de dezembro de 2018, foi promulgada a Lei nº
13.769/2018, em que o legislador positivou na legislação processual
penal, pelo menos em parte, o teor da decisão tomada no Habeas
Corpus coletivo nº 143.641.
A lei altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código
de Processo Penal) para estabelecer, em face dos critérios objetivos
estabelecidos no artigo 318, as únicas exceções admitidas à substi171

tuição da prisão preventiva por prisão domiciliar:
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante
ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com
deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa;
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e
318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação
concomitante das medidas alternativas previstas no art.
319 deste Código.

A força impositiva da necessidade de ser efetivamente aplicado o
benefício restou traçada na literalidade do texto legal do artigo 318-A,
que substituiu o termo poderá por será, de modo que, nestes casos,
não compete aos juízes e juízas confrontar a possibilidade da prisão
domiciliar com as necessidades da prisão preventiva.
No entanto, segundo entendimento recente da Quinta Turma do
STJ, o (a) magistrado (a) pode negar a conversão da prisão preventiva
em domiciliar para gestantes, ou mães de filhos pequenos, ou com deficiência, caso entenda que está diante de uma situação excepcional.
Os ministros entenderam que o indeferimento do benefício em tais
situações excepcionais é possível mesmo após a entrada em vigor da
Lei nº 13.769/2018, que alterou o Código de Processo Penal e fixou
apenas duas restrições ao regime de prisão domiciliar.
A decisão da Quinta Turma foi tomada no julgamento do Habeas Corpus nº 470.549 e Agravo Regimental no Habeas Corpus nº
426.526, nos quais a defesa alegava que as pacientes teriam direito
à prisão domiciliar prevista no artigo 318, V, do CPP (BRASIL, 2019b).
No primeiro caso, a turma concedeu a ordem de ofício para que a
ré passe ao regime domiciliar. No segundo processo, o pedido da
conversão foi negado.
Deve salientar que o Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão
do dia 24 de outubro de 2018, já tinha advertido que não configura
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situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no
caso concreto, o fato de o flagrante pela suposta prática de tráfico
de drogas ter sido realizado na residência da presa. Releva-se,
ainda, que a condição da mãe ser ou não imprescindível para os
cuidados da criança não está à disposição das autoridades judiciárias para avaliação.
Assim, julgamentos como os citados evidenciam que a pena
aplicada à ré, além de estar repleta de valores e estereótipos construídos, decorre da interpretação dos (as) magistrados (as) sobre as
circunstâncias objetivas e subjetivas do caso concreto.
O fato de ser mãe muitas vezes é utilizado para reforçar a reprovação do delito supostamente cometido e, ao mesmo tempo, prejudicar
a situação processual. Utiliza-se do argumento que a prática de crimes
traz reflexos negativos na criação dos (as) filhos (as) e, dessa forma,
deixa-se de aplicar a legislação e o entendimento da Suprema Corte.
5 CONCLUSÃO
O objetivo principal deste estudo foi observar que apesar de o
Habeas Corpus coletivo ter sido bem recepcionado pelos setores de
defesa dos direitos de mulheres presas, na prática, como se mostrou,
tiveram pouco impacto, contrariando as expectativas. Como causa,
pode-se elencar o pouco engajamento de alguns atores sociais para
a extinção da punição e concessão de prisão domiciliar nos casos
preestabelecidos.
Dessa forma, fica evidente que a superação das violações aos
direitos da mulher reclusa, principalmente no que se refere à maternidade, não se resume às inovações legais e jurisprudenciais, ainda
que se deva enaltecer os avanços.
Faz-se necessário quebrar padrões e buscar meios mais eficientes e menos danosos, a fim de renunciar o caminho usual da
satisfação política de clamores da sociedade, e de um sistema que
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não enxerga os conflitos postos, apesar da confirmação do fracasso
da instituição prisão.
Enfim, o presente trabalho não teve como objetivo trazer respostas concretas, nem mesmo soluções imediatas para essa problemática
tão sedimentada, no entanto, servirá como colaboração e incentivo
para propagar a necessidade de tirar esse grupo de pessoas da invisibilidade. Ademais, as mulheres e crianças encarceradas devem ser
olhadas com o intuito de respeitar e cumprir a dignidade humana,
tendo em vista que a benignidade a um ser atinge na benesse de
toda a sociedade.
MOTHERHOOD IN PRISON: A CRITICAL
ANALYSIS ABOUT DOMICILIARY PRISON
AND THE HABEAS CORPUS Nº 143.641/SP
ABSTRACT
This study aims to analyze the problem of the imprisoned women
and motherhood with sons and daughters in brazilian female prisons.
The issue focuses on maternal imprisonment, demonstrating how the
invisibility of this group impacts on the life of the imprisoned mother
and her children. To this end, decisions of the Supreme Federal Court,
Superior Court of Justice and will also be analyzed, the legislation that
regulates the issue, scientific papers, data presented by agency reports
for the purpose of reflecting on the situation they are, what are the
progress and the difficulties. The results of the study demonstrate that
there is non-correspondence between the normative tools that guide
the institutional actions and the reality experienced by the imprisoned
mother, and it is necessary to think about alternative measures to the
prison to fulfill the human dignity.
Keywords: Domiciliary Prison. Habeas Corpus. Motherhood. Prison.
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Responsabilidade ambiental:
análise dos fundamentos e
instrumentos jurídicos para
coibir lesões ao meio ambiente1
Pedro Rodrigo Cavalcante Brandão2
RESUMO

Este artigo tem por finalidade analisar a responsabilidade ambiental sob o enfoque dos fundamentos e instrumentos jurídicos
utilizados para coibir lesões ao meio ambiente. Para tanto, pretende
examinar os fundamentos jurídicos da responsabilização ambiental; a responsabilidade objetiva, solidária e integral cível; o poder
de polícia e o direito administrativo sancionador; e um panorama
sobre a subsidiariedade do direito penal e a abrangência da responsabilidade criminal. O objetivo geral é apresentar de modo amplo os
fundamentos e instrumentos jurídicos do direito brasileiro utilizados
para impedir lesões ao meio ambiente, e de modo específico, realizar
um panorama de como se dá a responsabilização nos campos cível,
administrativo e criminal. A metodologia utilizada é a de pesquisa
bibliográfica, com o exame de conceitos doutrinários e legais. Ao
final, pretende-se apresentar respostas acerca da efetividade legislativa da responsabilização por danos ambientais, de modo a auxiliar
na compreensão do tema em toda a sua extensão.
Palavras-chave: Meio ambiente. Responsabilidade ambiental.
Dano ambiental.
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1 INTRODUÇÃO
Na sociedade hodierna, dada às particularidades da disciplina, o
direito ambiental tem recebido tratamento especial devido à conscientização que tem ocorrido nas últimas décadas quanto ao seu
caráter intergeracional, e a necessidade de mudança de postura no
sentido de se preservar e punir os infratores de normas ambientais.
Historicamente, a doutrina costuma elencar como fases de
evolução do direito ambiental brasileiro, inicialmente, a fase da
exploração desregrada, caracterizada pela ausência de preocupação
quanto aos elementos ecológicos, seguida da fase fragmentária,
consubstanciada de algumas leis de tutela ambiental com o fito de
se preservar como subsídio da exploração econômica, e por fim,
e atualmente, a fase holística, em que, de fato, fala-se em direito
ambiental brasileiro, dado que passou a haver a sistematicidade e
integralidade da tutela ambiental.
Como marcos históricos, destacam-se sequencialmente a Lei da
Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, primeiro instrumento
normativo a tutelar o direito ambiental brasileiro, seguida da Lei da
Ação Civil Pública de 1985 e da Constituição Federal (CF) de 1988,
a primeira constituição brasileira a utilizar o termo meio ambiente.
Sabe-se, ainda, que doutrinariamente a palavra meio ambiente se
trata de um gênero que abarca as espécies de meio ambiente natural,
artificial e cultural, sendo concebida como o conjunto de condições,
leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, nos termos
do artigo 3º, I, da Lei n.º 6.938/81.
Nesse contexto, o artigo 225 da CF é considerado a norma matriz
do direito ambiental brasileiro, prevendo, em seu § 3º, a responsabilidade ambiental como meio de coibir e punir atos lesivos ao
meio ambiente.
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Ora, a responsabilidade ambiental justifica-se na necessidade de
se impor normas cogentes para reprimir condutas, e punir os infratores dos direitos e garantias fundamentais destinados à preservação
do meio ambiente e da sustentabilidade, em atenção ao princípio do
poluidor, segundo o qual aquele que degrada o meio ambiente deve
reparar os danos causados.
Desse modo, o presente estudo visa analisar a responsabilidade
ambiental sob o enfoque dos fundamentos e instrumentos jurídicos
utilizados para coibir lesões ao meio ambiente, pelo qual serão abordados, pontualmente, os seguintes tópicos: fundamentos jurídicos
da responsabilização ambiental; responsabilidade objetiva, solidária
e integral no âmbito cível; poder de polícia e direito administrativo
sancionador; e um panorama sobre a subsidiariedade do direito penal
e a abrangência da responsabilidade criminal.
Ao final, pretende-se verificar a efetividade legislativa da responsabilização por danos ambientais, dada a relevância do tema.
2 FUNDAMENTOS JURÍDICOS
DA RESPONSABILIZAÇÃO AMBIENTAL
Diante dos ditames da sociedade moderna e da globalização, com
o passar do tempo, surgiu uma preocupação com a preservação do
meio ambiente em detrimento do consumo de recursos naturais sem
qualquer moderação.
Assim, surgiu a preocupação com o meio ambiente equilibrado e
sustentável. Machado (2015) assevera que existem dois critérios na
noção de sustentabilidade. O primeiro, fundamenta-se na análise das
ações humanas de acordo com a incidência de seus efeitos durante
o tempo, e o segundo, no prognostico do futuro, com pesquisas dos
efeitos e consequências das atitudes atuais.
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Nesse ínterim, o mesmo autor define que (2015, p. 59):
Não há necessariamente que se atrelar, nessa operação
inicial, o conceito de equidade intergeracional. Essa noção
somente viria a compor o quadro de elementos da sustentabilidade, quando juntássemos ao termo sustentabilidade o
conceito ambiental, passando-se a um novo conceito – o de
sustentabilidade ambiental. Então, teremos três elementos
a serem considerados: o tempo, a duração de efeitos e a
consideração do estado do meio ambiente em relação ao
presente e ao futuro.

Isso significa que há um fator geracional, quando se indaga a
respeito da sustentabilidade ambiental, pois há a constante preocupação com as gerações futuras, uma vez que os recursos ambientais
são escassos.
Acerca do tema, cabe destacar o entendimento de Milaré (2013,
p. 231), in litteris:
[...] o Direito do Ambiente [...] deve voltar-se para a gestão ambiental, cuja incumbência consiste na aplicação de
normas técnicas, jurídicas, administrativas, econômicas,
sociais, éticas e políticas para a salvaguarda dos ecossistemas e seus recursos, com o intuito de garantir o prosseguimento da vida e da sua boa qualidade em todos os tempos
e lugares da Terra, nossa Casa Comum.

Desse modo, com o fito de assegurar o meio ambiente ecologicamente equilibrado e o desenvolvimento sustentável, restou necessário criar mecanismos de controle, para que as regras de proteção
não fossem descumpridas, e caso isso ocorresse, que os responsáveis
fossem devidamente responsabilizados, não obstante a primordial
reparação do dano realizado.
Com isso, surgiu a figura da responsabilidade ambiental, tipificada
no artigo 225, § 3º, da Constituição Federal (CF) de 1988, in verbis
(1988, p. 93-94, grifos próprios): “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas
físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, inde180
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pendentemente da obrigação de reparar os danos causados”.
Verifica-se, então, que na tutela constitucional do meio ambiente, há a previsão de uma tríplice responsabilidade, consistente em
sanções penais, administrativas e cíveis.
Para Fiorillo (2018), o ponto em comum entre os três tipos de responsabilidade é a antijuridicidade, ao passo em que se diferenciam
no sentido da aplicação do regime jurídico específico ao ato praticado
e o meio pelo qual o Estado aplicará as normas legais.
Isto é, o objeto da reprimenda é diferente. A sanção no âmbito
administrativo sugere que o objeto de tutela será o interesse da
administração pública, enquanto que a penal poderá implicar em
limitação da liberdade e a cível em privação de patrimônio ou restrição de direitos.
Por sua vez, Brauner e Silva (2016) afirmam que do citado dispositivo constitucional, extrai-se que existem três esferas no direito
ambiental, quais sejam, a preventiva, relacionada à responsabilidade
administrativa, a reparatória, quanto à responsabilidade cível, e a
repressiva, no tocante à responsabilidade criminal.
Entende-se que pelo viés preventivo, são necessárias medidas
por parte do Poder Executivo para controlar atividades causadoras
de significativa poluição, conceder o licenciamento ambiental, exigir
o estudo prévio de impacto ambiental e o seu relatório, e fiscalizar
as atividades poluidoras, enquanto que, cabe ao Poder Legislativo,
dentre outras funções, elaborar normas ambientais, controlar os
atos da administração pública e aprovar o orçamento das agências
ambientais (SIRVINSKAS, 2011 apud BRAUNER; SILVA, 2016).
E já com relação às esferas reparatória e repressiva, cabe ao Poder
Judiciário julgar as ações civis públicas e ações penais ambientais, e
controlar a constitucionalidade das normas elaboradas pelos demais
poderes, ao passo que é atribuição do Ministério Público firmar termos
de ajustamento de conduta, instaurar inquéritos civis e propor as
reprimendas judicias cabíveis ao caso concreto (SIRVINSKAS, 2011
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apud BRAUNER; SILVA, 2016).
Contudo, antes de adentrar nos tipos específicos de responsabilidade, há que se pontuar algumas considerações acerca de temas
relativos ao dano ambiental.
Para a efetivação da responsabilização, é preciso a identificação
do responsável, ou em outro termo, o poluidor, conceituado no artigo
3º, IV, da Lei n.º 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente (PNMA), como “a pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental” (1981, p. 2).
Ou seja, o conceito de poluidor é propositalmente amplo, de modo
que, com isso, é possível uma persecução mais efetiva do causador
do dano, não importando se este é responsável direto ou indireto
pela atividade indevida.
Nesse sentido é o entendimento de Fiorillo (2018, p. 87), que utiliza
o conceito de poluidor da lei alhures e pontua que:
Ocorrendo lesão a um bem ambiental, resultante de atividade praticada por pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, que direta ou indiretamente seja responsável pelo
dano, não só há a caracterização deste como a identificação
do poluído, aquele que terá o dever de indenizá-lo.

Do exposto, constata-se que o dano é uma lesão a determinado
bem jurídico e dele decorre o dever de indenizar.
Não obstante, a consequência do cometimento de dano não se
resume apenas ao dever de indenizar, pois engloba os efeitos decorrentes nas esferas cível, administrativa e penal, sem prejuízo da
cumulatividade das sanções.
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3 RESPONSABILIDADE OBJETIVA,
SOLIDÁRIA E INTEGRAL NO ÂMBITO CÍVEL
A reparação cível cuida justamente da reparação do dano ambiental causado com o fito de que seja realizada a reposição do statu
quo ante, ou, em caso de impossibilidade, a conversão do prejuízo
em indenização pecuniária.
No tocante à responsabilidade do âmbito cível, destaca-se o artigo
927, caput e parágrafo único, do Código Civil (CC). O dispositivo legal
trata da obrigação de indenizar que resulta da responsabilidade civil
decorrente do cometimento de dano. Sendo que seu parágrafo único
prevê a possibilidade da responsabilização independente de culpa,
ou seja, a responsabilidade objetiva.
Milaré (2013) aduz que no direito civil a responsabilidade contratual é regida pelo princípio clássico extra da responsabilidade
aquiliana ou subjetiva, em que se leva em consideração a culpa ou
o dolo do agente que causou o dano. Destarte, com a expansão de
atividades econômicas da sociedade de risco, que reflete na utilização desmedida de recursos naturais e no consumo em massa, o
diploma civilista atendeu ao clamor social de endurecer as regras de
responsabilidade no âmbito ambiental, o que resultou na confecção
do artigo supracitado.
A responsabilização também está prevista no artigo 14, § 1º, da
Lei n.º 6.938/81, nestes termos (1981, p. 9):
§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas
neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados
ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O
Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade
para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por
danos causados ao meio ambiente.

Desse modo, a lei que trata do PNMA advoga pela necessidade
de que o poluidor, independente de culpa, seja responsabilizado a
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indenizar ou reparar os danos cometidos, de modo que cabe ao Ministério Público o poder-dever de propor a ação reparatória cabível.
Registre-se que, consoante Marchesan (et al., 2010 apud BRAUNER; SILVA, 2016), a responsabilização civil por crime ambiental
tem como pressupostos a atividade, o nexo de causalidade e o dano.
Assim, a atividade pode ser lícita ou ilícita, e comissiva ou omissiva,
mas não se pode exigir que a atividade seja antijurídica, uma vez que,
no âmbito da responsabilização objetiva, o que é reputado antijurídico
é o risco, e não necessariamente sua execução.
Quanto ao dano, existe a lesão material e imaterial. A dimensão
material trata dos pressupostos fáticos para reconhecimento da lesão
e está relacionada aos requisitos para sua reparação. Já a dimensão
extrapatrimonial aduz o impacto negativo dos danos de natureza
social e moral coletiva (BRAUNER; SILVA, 2016).
Já a relação de causalidade se refere à ligação entre a ocorrência
do dano e a fonte poluidora.
Machado (2015) afirma que quando há apenas um foco emissor a
identificação do nexo não é dificultosa, enquanto que, no caso de pluralidade de autores do dano, é mais difícil estabelecer o liame causal.
Nesse sentido salienta Dias (1979, p. 511 apud MACHADO, 2015,
p. 413):
A indivisibilidade do dano, portanto, pode aparecer como
consequência da dificuldade de fixar o montante do prejuízo atribuível a cada um, operando a fusão dos dois danos
num só e único prejuízo. Seria, na verdade, injurídico
beneficiar os autores do ato ilícito com a incerteza que
só eles estão em condições de desfazer e uma vez que
não haja outra solução capaz de atender ao imperativo
da reparação do lesado.

Isso significa que, quando não for possível identificar o dano
separadamente, atribuindo-se parcela do prejuízo a cada um dos
causadores, a análise da lesão será realizada como um todo.
A título de exemplo, Machado (2015) assevera que em um com-
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pleto industrial ou num conglomerado de indústrias por vezes não
é possível identificar todas as fontes poluidoras responsável pelo
prejuízo ambiental. Razão pela qual a vítima não precisa buscar a
tutela jurisdicional contra todos os poluidores, vez que pode escolher
o poluente que lhe convier para atender ao pleito.
No mesmo viés, Milaré (2013) declara que no Brasil foi adotada
a teoria da reparação integral do meio ambiente, pela qual a lesão
ecológica deve ser reparada em sua integralidade e qualquer norma
que discipline sentido diverso ou que limite a quantia indenizatória
será considerada inconstitucional.
Outrossim, como já relatado, o artigo 3º, IV, da Lei n.º 6.938/81
prevê um amplo conceito de poluidor, o que significa que o responsável não é somente aquele que suja ou inquina o ambiente com
matéria ou energia, como também, a pessoa física ou jurídica que
degrada, ou altera desfavoravelmente a qualidade do ambiente. Isto
posto, a legislação pátria concebe a responsabilização solidária dos
agentes mediante a possibilidade de demanda concomitante tanto
do poluidor direto como do indireto (MILARÉ, 2013).
Ante o exposto, observa-se que a legislação cível é necessariamente severa quanto à responsabilização por dano ambiental, prevendo, como visto, a responsabilidade objetiva, solidária e integral.
4 PODER DE POLÍCIA E DIREITO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Da ingerência do Poder Público na tutela da proteção do meio
ambiente, por intermédio da supremacia do interesse público sobre
o privado, surge a responsabilidade administrativa.
Fiorillo (2018) entende que as sanções administrativas são penalidades impostas por órgãos vinculados direta ou indiretamente
aos entes estatais, mediante atuação da União, Estados, Municípios
e Distrito Federal, de acordo com a delimitação constitucional de
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competências, para impor regras de conduta às pessoas e entes
ligados à própria administração.
Por seu turno, para consecução da punição pelo Poder Público,
a administração se utiliza do poder de polícia, conceituado por Fiorillo (2018) como atividade que limita ou disciplina direito, interesse
ou liberdade, que regula a prática de ato ou abstenção de fato de
interesse público vinculado à segurança, higiene ordem, costumes,
disciplina de produção e do mercado. Bem como regula o exercício
de atividades econômicas, preceitos relacionados à tranquilidade
pública, respeito à propriedade e direitos individuais e coletivos.
A sanção administrativa decorrente de danos ambientais está
prevista no artigo 70, da Lei n.º 9.605/98, nestes termos (1998, p.
11-12): “Considera-se infração administrativa ambiental toda ação
ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção,
proteção e recuperação do meio ambiente”.
Nota-se, desse modo, que a referida lei, que trata de sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente, preocupa-se com a proteção ao uso, gozo, promoção,
proteção e recuperação do meio ambiente.
De tal modo que Milaré (2013) pontua que o supradito artigo
considerou como ilícito administrativo não somente o comportamento típico, como também, a punição de toda atividade contrária
a qualquer violação ao ordenamento jurídico, independentemente
da configuração de culpa.
Já Cureau e Leuzinger (2008) lecionam que a responsabilidade
administrativa resulta de ilícitos ao interesse público, sendo que a
conduta é apurada pela própria Administração Pública, que deve
instaurar procedimento específico para tanto com respeito ao contraditório a ampla defesa, além do princípio da proporcionalidade.
A Lei n.º 9.605/98 prevê, outrossim, em seu artigo 72, as sanções
que decorrem das infrações administrativas:
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as
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seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:
I - advertência;
II - multa simples;
III - multa diária;
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da
fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou
veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
V - destruição ou inutilização do produto;
VI - suspensão de venda e fabricação do produto;
VII - embargo de obra ou atividade;
VIII - demolição de obra;
IX - suspensão parcial ou total de atividades;
[...]
XI - restritiva de direitos.

Contudo, para a completa análise do dispositivo legal, é preciso
se ater ao artigo 6º da lei, que trata dos critérios que serão levados
em consideração quando da imposição e gradação da penalidade.
Assim, resta necessário observar a gravidade do fato, com averiguação dos motivos da infração e suas consequências para a saúde
pública e para o meio ambiente, os antecedentes do infrator quanto
ao cumprimento da legislação de interesse ambiental, e a situação
econômica do infrator, no caso de multa (1998).
Ex positis, entende-se que a legislação ambiental detém um aparato para reprimir condutas ilícitas que podem ser praticadas pelos
próprios agentes da administração, o que independe de punição em
outras esferas, valendo-se o Estado do próprio direito administrativo
sancionador.
Acerca da possibilidade da múltipla responsabilidade, Rodrigues
(2005, p. 275-276), ensina que:
Existe a responsabilidade administrativa ambiental quando ocorrerem infrações às normas ambientais. Haverá
a infração administrativa toda vez que a lei (em sentido
lato) ambiental for violada. A infração ambiental fica caracterizada pela conduta ilícita (contra a lei, fora da lei),
o que independe da existência o dano propriamente dito.
Assim como é possível haver responsabilidade civil mesmo
que não haja responsabilidade administrativa (quando há
dano ambiental por conduta lícita), também é possível a
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responsabilidade administrativa mesmo não havendo a
responsabilidade civil (conduta ilícita mais inexistência do
dano no caso concreto). Como expressamente sacramenta
o art. 225, § 3º. Da CF/88, as responsabilidades penal, civil
e administrativa são independentes, e, o que aqui se disse
corrobora o exposto. Ocorre que o objeto de tutela de cada
uma delas é diverso, daí porque não se pode falar em bis
in idem nesse caso.

Face o exposto, certo é que como já delineado no presente estudo,
não há óbice para que uma única pessoa sofra reprimendas em âmbitos jurídicos diversos, cada qual com suas características peculiares.
Por conseguinte, Milaré (2013) ressalta que, analogicamente
ao direito penal, na área pública a identificação da autoria pelo
comportamento omissivo ou comissivo é pressuposto jurídico para
incidência da pena
Assim, a responsabilização na esfera administrativa decorre da
prevalência do interesse público sobre o privado, mediante autorização de utilização do poder de polícia, mas sem deixar de lado a
adequação procedimental em virtude da comprovação da autoria e
da assunção da conduta ilícita à previsão legal.
5 PANORAMA SOBRE A SUBSIDIARIEDADE
DO DIREITO PENAL E A ABRANGÊNCIA
DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL
No âmbito criminal, como sabido, a responsabilidade decorrente
de dano, não somente o ambiental, tem por característica própria a
subsidiariedade sancionatória, ao passo que a responsabilidade penal
consistente na privação de liberdade será aplicada apenas quando os
demais ramos do direito não forem suficientes para coibir conduta
contrária ao ordenamento jurídico, nos termos fixados em lei.
Fiorillo (2018) aduz que é preciso se fazer uma distinção entre
ilícito civil e penal. Para o jurista, a diferença fundamental baseia-se
balanceamento de valores pelo próprio legislador ao determinar que
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certo fato fosse contemplado como sanção penal, enquanto outro
como sanção civil ou administrativa.
Traduz-se numa apreciação decorrente dos aspectos sociais e materiais que resultam na consideração de determinada conduta como
menos ou mais grave, de acordo com sua repercussão e necessidade
de intervenção estatal mais severa.
No tocante à previsão legal de crimes ambientais, destaca-se a
Lei n.º 9.605/98, que trata de sanções administrativas e penais para
atividades danosas ao meio ambiente.
Cureau e Leuzinger (2008) afirmam que supradita lei é um diploma
de natureza mista ou híbrida, prevendo sanções administrativas e
penais para as lesões ao meio ambiente natural, cultural e artificial.
Demais disso, os crimes ambientais também estão previstos no
Código Penal, no Código Florestal, na Lei de Contravenções Penais,
e nas Leis n.º 6.453/77 e n.º 7.643/87, dada a importância do meio
ambiente equilibrado como direito fundamental.
O artigo 2º da Lei nº 9.605/98 assim disciplina (1998, p. 1):
Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática
dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes
cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o
diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão
técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário
de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa
de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia
agir para evitá-la.

Extrai-se do texto normativo a amplitude de agentes sujeitos à
responsabilização criminal, vez que engloba uma diversidade de
autores que são pessoas naturais e ainda pontua a possibilidade de
conduta omissiva e comissiva.
Importa mencionar, ademais, que a pessoa jurídica também é
passível de responsabilização criminal, consoante previsão seguinte
nos artigos 3º e 4º do referido diploma legal, veja-se (1998, p. 1):
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Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta
Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão
de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão
colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas
não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou
partícipes do mesmo fato.
Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre
que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

A responsabilização criminal da pessoa jurídica justifica-se na
necessidade de impedir a gravidade dos danos ambientais decorrente de atividades empresariais, sabidamente de maior vulto, cuja
responsabilidade antes recaia apenas sobre as pessoas físicas que
as representavam, conforme observado no artigo 2º.
Anote-se, ainda, que quanto aos objetos dos tipos penais previstos
na Lei nº 9.605/98, de modo sucinto, o Capítulo V do diploma estrutura, mediante suas seções, como abrangência da tutela ambiental
criminal os crimes contra a fauna, flora, poluição e outros delitos
ambientais.
Desse modo, verifica-se que apesar do caráter subsidiário do
direito penal, a legislação pátria eleva o nível de importância da
responsabilidade criminal na seara do direito ambiental e trata de
modo abrangente as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
A responsabilização criminal pelo dano ambiental é a mais severa
das responsabilidades, pois tem o condão de tanger a liberdade do
infrator, seja pessoa natural ou jurídica, e possui como efeito o caráter
de punição, e de maneira reflexa o viés educacional, para que seja
exercido o exemplo perante a coletividade.
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6 CONCLUSÃO
O presente estudo teve por finalidade a análise da responsabilidade ambiental sob a ótica dos fundamentos e instrumentos
jurídicos utilizados para coibir lesões ao meio ambiente, pelo qual
foram abordados os fundamentos jurídicos da responsabilização
ambiental; a responsabilidade objetiva, solidária e integral no âmbito
cível; o poder de polícia e direito administrativo sancionador; e um
panorama sobre a subsidiariedade do direito penal e a abrangência
da responsabilidade criminal.
Observou-se que a tutela do meio ambiente está prevista na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 225, pelo qual, o § 3º prevê a
responsabilização pelo cometimento de dano ambiental nas esferas
cível, administrativa e criminal, independentes entre si.
A responsabilidade decorre da preocupação com as gerações
futuras, numa visão intergeracional em que as necessidades são
infinitas, mas os recursos são escassos, de modo a haver a necessidade de preservação do patamar ambiental atual e se evitar maiores
degradações por intermédio de mecanismos de controle.
Em relação aos ditames cíveis da responsabilidade, verificou-se
que para sua configuração, há de ser identificadas a conduta, o dano
ambiental e o nexo de causalidade. Ademais, a reparação visa a reconstituição do dano perpetrado, pela reposição do statu quo ante,
ou caso impossível, objetiva a indenização compensatória, de modo
que a responsabilidade é objetiva, independentemente de culpa, solidária entre os agentes causadores e integral, a fim de compensar
toda a lesão cometida.
Quanto ao viés administrativo, sob o fundamento da supremacia
do interesse público sobre o privado, destacou-se o direito administrativo sancionador como meio de aplicação de penalidades às
pessoas e entes ligados à própria administração, bem como o uso
do poder de polícia para fins exercício da tutela do meio ambiente
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mediante meios executórios e coercitivos.
E, por conseguinte, abordou-se o tratamento da responsabilidade
ambiental no âmbito criminal como meio subsidiário para se coibir
ações lesivas, mas simultaneamente, a amplitude de tutela penal que
abrange pessoas naturais e jurídicas com o fim de garantir efeitos
punitivos e educacionais.
Assim, diante da pesquisa realizada, chega-se à conclusão de
que a legislação brasileira evoluiu consideravelmente no campo
do direito ambiental, não obstante a área da responsabilização por
condutas lesivas.
A Constituição Federal de 1988 traçou as diretrizes para a legislação infraconstitucional efetivar a aplicação de sanções penais e
administrativas, e obrigação de reparação dos danos causados, sendo
necessária a continuidade e o aprimoramento de ações afirmativas,
especialmente pelo Poder Executivo, e noutro viés, pelo Ministério
Público, para constante efetivação da Carta Magna, devido à questão
social que permeia o resguardo e a correta utilização de recursos
naturais.
ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY: ANALYSIS
OF THE LEGAL FOUNDATIONS AND INSTRUMENTS
TO AVOID ENVIRONMENTAL DAMAGE
ABSTRACT
This article aims to analyze environmental responsibility from understanding the foundations and legal instruments used to avoid environmental damage. Therefore, intends to examine the legal foundations
of environmental responsibility; objective, supportive and integral civil
liability; police power and administrative sanctioning; and an overview
of the subsidiarity of criminal law and the extension of criminal liability.
The general objective is to present the foundations and legal instruments
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of Brazilian law used to prevent environmental damage, specifically to
provide an overview of how legal responsibility occurs in civil, administrative and criminal fields. The methodology used is bibliographical
research from the analysis of doctrinal and legal concepts. At the end,
it is intended to provide answers about the legislative effectiveness of
responsibility for environmental damage to help the understanding of
the theme to its full extent.
Keywords: Environment. Environmental responsibility. Environmental damage.
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Ube International legal cooperation
of the Prosecutor General’s Office of
the Republic of Belarus in the fight
against cybercrime and typical
examples of committing such crimes1
Andrey Hursevich2
ABSTRACT

The article provides the information regarding the competence
and the treaty base of the Prosecutor General’s Office of Republic of
Belarus in a sphere of international legal cooperation on cybercrime; examines the types of crimes committed using the Internet and
computer equipment, from which citizens of the Republic of Belarus
most often suffer.
Keywords: Budapest convention. Cybercrime. Internet. Mutual
legal assistance. Prosecutor General’s Office of the Republic of Belarus.
1 INTRODUCTION
Currently, the Republic of Belarus is experiencing a steady upward
trend in crimes committed using the Internet and computer technology, which includes the spread of malicious viruses via Internet, password cracking, theft of bank card details, phishing, drug trafficking,
the dissemination of pornographic materials and materials inciting

1 Data de Recebimento: 02/09/2019. Data de Aceite: 20/09/2019.
2 Senior Prosecutor, International Legal Department, Prosecutor General’s Office of the Republic of
Belarus, e-mail: andr84h@gmail.com
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interethnic strife and inter-religious hostility, malicious interference
through computer networks in the operation of various systems and
so on.
Crimes of this category are transnational in nature, that is, criminals operate in one state, and their victims are in another state. In
this regard, international cooperation is of particular importance for
the investigation of such crimes.
The Prosecutor General’s Office of the Republic of Belarus, being
one of the central competent authorities in the provision of mutual
legal assistance in criminal matters, makes its contribution to the fight
against cybercrime by making decisions on sending to the competent
authorities of foreign states requests of Belarusian law enforcement
agencies to conduct investigative and other procedural actions on
their territory, as well as on the execution of the relevant requests of
law enforcement agencies of foreign countries coming to address of
the Belarusian side.
2 DEVELOPMENT
International cooperation of the Prosecutor General’s Office of the
Republic of Belarus in the provision of legal assistance in criminal
cases in a sphere of cyberspace is based on existing international
treaties, and in case of their absence, on the basis of the principle
of reciprocity.
The treaty base of the Republic of Belarus in the field of mutual
legal assistance consists of bilateral treaties, concluded with Bulgaria,
Poland, Lithuania, Latvia, the Czech Republic, Slovakia, Hungary,
India, China, Vietnam, Cuba, Syria, Turkey, the United Arab Emirates,
Cyprus, Egypt and some other countries.
On the territory of the Commonwealth of Independent States, to
which the Republic of Belarus is a party, the Convention on Legal
Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Cases,
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signed on January 22, 1993 in Minsk (Belarus), and the Convention
on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal
Cases, signed on October 7, 2002 in Chisinau (Moldova), are applied
as a legal instrument in this area of legal

relations. The Minsk and
Chisinau conventions are widely used by the Prosecutor General’s
Office of the Republic of Belarus as a tool to send requests for international legal assistance in criminal matters to Azerbaijan, Armenia,
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan and Ukraine. As the name of the Minsk and
Chisinau conventions itself shows, the subject of their legal regulation
is widespread and concerns not only issues of assistance in the fight
against cybercrimes.
In addition, the Republic of Belarus is a state party to the UN
Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances of December 12, 1988, the International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism of December 9,
1999, the UN Convention against Transnational Organized Crime of
November 15, 2000, UN Convention against Corruption of October
31, 2003, and the Council of Europe Criminal Law Convention on
Corruption of January 27, 1999. These conventions may also be the
legal basis for mutual legal assistance, when there is no agreement
on mutual legal assistance.
As regards specialized international treaties in the field of combating cybercrime, we should mention the Council of Europe Convention
on Cybercrime, signed on November 23, 2001 in Budapest (Hungary),
and Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning
the criminalization of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems, signed on January 28, 2003 in Strasbourg (France). Despite the fact that the Budapest convention and
the protocol supplementing it were prepared within the framework
of a European regional political association, other countries outside
the Council of Europe, including the states of the Americas, Austra-
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lia, Africa and Asia, are parties to these agreements. Unfortunately,
the Republic of Belarus is not a party to these international agreements, but it makes efforts to join the indicated legal instruments. In
particular, representatives of the Prosecutor General’s Office of the
Republic of Belarus take an active part in the regional project of the
Council of Europe and the European Union “CyberEast” in the countries of the “Eastern Partnership”. Its working body is the Cybercrime
Program Office of the Council of Europe Directorate General for Human Rights and the Rule of Law. This project aims to harmonize the
national laws of the participating countries with the provisions of the
Budapest convention and its supplementing protocol, increase the
effectiveness of international legal cooperation between information
service providers, judicial and law enforcement agencies in the field
of criminal justice, the fight against cybercrime and the collection of
electronic evidence. It also facilitates the exchange of experience in
the fight against cybercrime between prosecutors of the Prosecutor
General’s Office of the Republic of Belarus, foreign experts and colleagues from the justice institutions and law enforcement agencies of
Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Ukraine and other countries.
Now let’s take a closer look at some of the types of crimes committed using the Internet and computer equipment, from which citizens
of the Republic of Belarus most often suffer.
One of the most common crimes committed using the Internet
is the theft of money through unauthorized access to computer
information.
The vast majority of requests for legal assistance issued by Belarusian investigators and received by the Prosecutor General’s Office of
the Republic of Belarus relate to cases of theft of money of Belarusian
citizens who are registered on the Russian social networks “Odnoklassniki” and “VKontakte”, which are similar to “Facebook”, and are
very popular in Russian Internet segment. Hundreds of these requests
the Prosecutor General’s Office of the Republic of Belarus sends for
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the execution to the competent authorities of the Russian Federation.
A typical scheme for the commission of such crimes is as follows.
The offender breaks into the account holder’s profile, and then on
his/her behalf begins to send messages to his/her relatives and
acquaintances who are in the status of “Friends” with requests to
provide details of their bank cards for depositing funds due to the
loss or expiration of their own card or transfer funds to the bank account/card indicated by the offender to repay the loan, pay a fine or
due to loss/theft of money during a vacation abroad.
Many Belarusians who receive such messages don’t make sure
that they are dealing with the real owner of the social account.
They transmit the requested data or transfer money to the intruder,
forgetting that the specified information is strictly confidential. As
for the bank card details, having taken possession of them, the offender writes off the funds on the owner’s card and transfers them to
other bank accounts using various electronic payment and financial
systems, including the “Qiwi”, “WebMoney” and “Yandex.Money”
services. Subsequently, the stolen money cashed by an attacker.
The investigation of such crimes is often complicated by the fact
that criminals seek to hide traces of criminal activity, acting from
abroad, indicating fictional personal data when registering electronic
mailboxes and electronic wallets, using SIM cards registered to unauthorized persons, using various proxy systems servers that allow
you to establish an anonymous network connection, and so on.
In order to avoid possible troubles, it is recommended to be wary
of such messages coming from the aforementioned social networks,
and before satisfying such requests, personally verify that they are
really written by people you know.
Also in the Republic of Belarus computer fraud is quite common.
In this case, the offender finds a gullible person on the Internet and,
by deceiving or abusing his/her trust, takes possession of the money
belonging to the victim.
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A case in point is when a Belarusian woman met via “Skype”
with a man who introduced himself as a citizen of the United States
of America, serving in the Islamic Republic of Afghanistan in the
United Nations Armed Forces. During electronic correspondence,
the offender managed to gain confidence in the victim and, under
the pretext of paying the costs of his arrival in Belarus for a direct
meeting, took possession of the victim’s funds for a total of more
than $ 9,500. The victim transferred money through the “Western
Union” system to foreign bank accounts indicated by the fraudster. It
should be noted that the offender was very inventive in his requests
for money. He provided the victim with false documents about the
need to pay for vacation, air tickets and insurance, allegedly issued
by the leadership of the United Nations Armed Forces. Each time, the
offender found more and more circumstances hindering the meeting, to eliminate which a gullible woman had to transfer money to
him. After the victim spent all her savings, including money received
as a loan from the bank, and could no longer fulfill the requests of
the attacker, he stopped contacting her. Of course, he didn’t arrive
in Belarus. As a result, the money was not returned to the deceived
woman, and she is now forced to pay bank loans.
One more example. An unidentified person using the Internet, not
having the intention to fulfill his obligations, posted an advertisement
on the sale of women’s clothing on the social network «Instagram.»
Using mobile banking, the victim transferred money for the goods
from her bank account to the foreign bank account indicated by the
fraudster. After that, the offender stopped responding to the victim’s
messages, did not send the purchased goods to her and did not return the money.
In a criminal environment, computer tools are used, “inter alia”,
for the illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances
on the territory of the Republic of Belarus.
There is a known case when criminals used online stores and
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public forums of web resources for advertising and selling of smoking
mixtures, spice and other drugs through bookmarks in secret places
on the Belarusian territory. In order to conspire, the drug dealers
used instant messaging programs with the encryption function of
incoming and outgoing traffic like “Skype”, “ICQ”, “VIPole”, “Brosix”,
“Jabber” and “TOR browser” to communicate with each other and with
consumers. They also used “OpenVPN” software and technologies
for connecting to websites through the Virtual Private Network proxy
server, which ensured anonymity and changes IP address. The criminals received payment for the sold narcotic drugs and psychotropic
substances by transfering money to the e-wallets “EasyPay”, “WebMoney”, “Qiwi” and “Bitcoin” registered to other persons controlled
by them. However, the identities of the perpetrators were identified
and they received a well-deserved punishment in the form of long
sentences of imprisonment. In this case, the principle of inevitability
of criminal liability was fully implemented.
Of particular danger is the use of a global computer network for
the incitement of minors to suicide and the commission of sexual
crimes against them. The following examples are indicative.
A teenage girl who is a Belarusian citizen, while on the Russian
social network “VKontakte”, joined the so-called “death group”,
similar to the groups “Blue Whale”, “Quiet House”, “F57”. Initially, the
teenager was simply interested in the reasons why people commit
suicide. From the administrators of this closed group, she began to
receive messages with various kinds of tasks that aroused her determination to take her own life, which she was supposed to carry out
mainly at night, usually under the threat of exclusion from the group.
She confirmed the fact of completing the tasks by sending photo images to the group administrators via Internet. The last thing a minor
had to do was commit suicide, which she tried to do by cutting the
forearm of her right hand with a razor blade. The girl was lucky, she
remained alive and she is now receiving psychiatric help.
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Another case. An unidentified man, during a conversation in
the “WhatsApp” messenger with a young girl who is a citizen of
the Republic of Belarus, prompted the latter to send him her nude
photo. Then, under the threat of posting this image on the Internet,
he demanded to shoot a video with her participation, in which she
had to perform various sexual acts in relation to herself. Frightened
by threats, the child obeyed the requirements of the criminal.
Not only children, but also adults fall into this trap when the
interlocutor, who initiated intimate communication on a romantic
dating site, begins to extort money from the victim under the threat
of distributing photos and videos that became accessible to him or
her during the communication, which the victims want to keep secret
or when, after viewing pornographic sites, their users receive on the
phone or computer notifications on the need to pay a fine for viewing
the specified content, allegedly from the police.
3 CONCLUSION
Summing up the above, it should be said that, like any phenomenon in life, the development of the Internet and computer technology
has its positive and negative sides. Cybercrimes are, unfortunately,
the flip side of the coin of the scientific and technological progress of
society. In this regard, successful counteraction to the spread of this
category of crimes requires efforts not only from the competent law
enforcement authorities, but also from ordinary people who should
observe basic precautions while on the World Wide Web.
RESUMO
O artigo apresenta informação acerca da competência e a base
legal do Gabinete do Procurador Geral da República da Bielorrússia na
esfera da cooperação legal internacional em cibercrimes. Examina os

202

Revista Acadêmica Escola Superior do Ministério Público do Ceará

tipos de crimes em que os cidadãos da República da Bielorrússia costumam ser vítimas cometidos utilizando-se o ambiente de internet.
Palavras-chave: Convenção de Budapeste. Cibercrime. Internet.
Assistência mútua legal. Procurador Geral da República da Bielorrússia.
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Cryptocurrency tumbler: legality,
legalization, criminalization1
Bruno Moslavac2
ABSTRACT

Tumbler is a service provided for cryptocurrencies in cases when
anonymity is endangered and the owner of virtual “coins” can be traced. Legality of cryptocurrency tumblers can be described as a “grey
zone”, for the reason that not even cryptovalues are legalized and
“mixing” in tumblers is a special treatment of it. In this paper author
by analytical method, by descriptive method and by comparative
method explores and displays the all open questions of cryptocurrency tumblers, conducting their legality, legalization and especially
potential criminalization in the future. Finally, the author concludes
that legality, legalization and criminalization are firmly connected,
interdependent and legislators worldwide should de lege ferenda
pay extreme caution during tumbler legalization, especially for the
purpose of later criminalization.
Keywords: Cryptocurrency. Cryptocurrency tumblers. Legalization.
Criminalization. Anonymity.

1 Data de Recebimento: 13/12/2018. Data de Aceite: 20/09/2019.
2 Bruno Moslavac, deputy of public prosecutor at the Municipal State Attorney’s Office in Virovitica,
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the views and opinions of the author and in no way represent or reflect the views and opinions of the
institution in which the author is employed. Municipal State Attorney’s Office in Virovitica, Croatia.
e-mail: bruno.moslavac@odovt.dorh.hr
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1 INTRODUCTION
Subject of an interdisciplinary research in this paper are cryptocurrency tumblers, service for mixing of cryptovalues. Legal framework
doesn’t exist for those values itself, neither for tumblers. Three main
questions are to be researched here: legality, legalization and potentially criminalization of cryptocurrency tumblers. The results of the
previous research have so far not been published in scientific form.
Legality is questionable for at least two reasons; first, why mixing
of cryptocurrencies if not to hide the real origin of some amount of
money; and second, privacy is modus operandi for cryptovalues, so
why hiding in addition. Legalization is a wish for public authorities
worldwide. Criminalization is related to the question of legality: focus
for creator(s) of cryptovalues was on (i) creation of value that public
government can’t usurp like raw naphtha, stock exchange, bonds and
(b) avoidance of centralization in process of issuing cryptocurrencies.
2 PRIVACY ON INTERNET AS AN INDIVIDUAL (HUMAN) RIGHT
Every transaction with any cryptovalue included is recorded on
a public database that anybody can view any time they want. Safety
on the Net isn’t first neither one of firsts our concern’s when we are
online. The most common method to improve our levels of privacy
protection is to use a mixer called tumbler. To avoid the inconveniences brought about by using funds from sources not regarded
as “clean,” cryptocurrency tumbler services offer a solution. “Dirty”
coins have to be “washed” to assure owners anonymity. It’s ideally
to send payment to multiple addresses in order to maximize the
effectiveness of the mixer. More addresses included, more secure
privacy protection will be. For each address a different delay should
be chosen. This affects how long coins will be inside the mixer. The
bigger the gap between then the better. A tumbler attempts to sever
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the links between your old address and a new address by sending
coins from you to other people and coins from them to you. It also
randomizes transaction amounts and sometimes adds time delays
to the transactions. Sender also need to pay the mixing fee. Peerto-peer tumblers appeared in an attempt to fix the disadvantages of
the centralized model of tumbling. These services act as a place of
meeting for cryptocurrencies users, instead of taking coins for mixing. Users arrange mixing by themselves. There should be no link
between the original transactions and the final address of the coins.
Apart from mixing server, none of the participants can know the
connection between the incoming and outgoing addresses of coins.
Operation can be carried out several times with different recipients to
complicate transaction analysis. The complete procedure and mixing
activities in the tumbler are not normatively regulated by any regulation. Legality therefore is questionable and legalization doubtful.
There are cryptocurrency tumblers (e. g. MixTium.io) that does not
require registration and it does not store logs and therefore provide
complete anonymity.
3 ANONYMITY AS A REVERSE OF PRIVACY
An idea of whole technology conducting to cryptocurrencies is
based on anonymity. Today, Monero preserves complete anonymity
without the need for a tumbler, as in case of a bitcoin. Blockchain
technology is to seize freedom of the technology and watch over
privacy of an individual. Keeping the wallets private is a major concern for many crypto users. At that point tumbler comes on scene,
enabling crypto values users and holders to trigger traces. Privacy
is generally a wider term of anonymity but can be seen as the other
side of the same coin. Anonymity can be further strengthened by use
of TOR-onion proxies to obfuscate users’ IP addresses and tumbler
software to render transactions obscurely (Engle, 2016). As cryptocur-
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rencies evolve stronger privacy protections and become more flexibly
programmable, we’ll face the demands of criminalization. The right
to privacy must be guaranteed because this fact attracts new users to
the system. On the other hand, illegal activities burst into every life
situation when a potential perpetrator of the criminal offense “knows”
that he will not be caught “with his fingers in the pie”. Cryptocurrency
address can be potentially mapped to a physical entity by examining
its related history of transactions (namely edges on the transaction
graph) that are stored on the publicly accessible blockchain. This has
prompted researchers to introduce various techniques for achieving
anonymity. Suppose each one of the addresses A, B, C, and D wish to
send one bitcoin to addresses A›, B›, C›, and D’ respectively. If these
transactions are posted directly on the blockchain, everybody can
deduce exactly how money flows. Tumbler „mixes“ transactions so
the amount of information that becomes public is minimized—with
mixing one would just find out that A’s coin went to one of A’, B’, C’,
or D’, but not to which address exactly. The simplest way to achieve
that is to use a trusted mixer (as we will discuss) who first receives
the money from A, B, C, and D and then sends the money to A›, B›,
C›, and D’ respectively. Clearly such an approach does not reveal
information about the exact transaction edges. In order for this
process to truly hide the link between input and output addresses,
all users must participate with the same amount. There are various
ways of mixing, achieving different levels of privacy, security, and
efficiency. The simplest and easiest way to implement a form of
mixing is via a trusted third party that serves as the mixer. To send
an amount of bitcoins from an address A to another address A›, A first
performs a transaction transferring a fixed amount to the mixer and
sends an encryption of A› under the mixer’s public key to the latter.
After collecting a number of such transactions (assuming the same
amount in each transaction) from multiple users—or, alternatively,
after a certain amount of time has elapsed—the mixer sends, in a
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single Bitcoin transaction containing the recipients’ addresses in
a randomly permuted order, the same amount back to recipients’
addresses. This achieves k-anonymity for a set that is as large as the
number of parties that use the mixer within the given time increment,
as there is no way for an external observer to distinguish the mapping
between input and output addresses. The anonymity set can be further
increased beyond the number of parties that use the mixer in the given
time increment by sequentially mixing the coins multiple times (using
several mix transactions), at the cost of reduced efficiency. One thing
to note is this approach does not hide the fact these users used the
mixer (and may, therefore, have “something to hide“). However, the
most notable problem is that this approach requires “blindly trusting”
the mixer (Genkin et. al., 2018). Here is pointed out that users of a
tumbler disguise their identity and identity of their coins, but can›t
hide the facto of using the tumbler. What someone might notice to
use a mixer is certainly not worrying them about.
4 DIGITAL MONEY AS THE FUTURE: CREDIBLE CASH
Realistically, most of today’s money is digitized, numbered in a
digital book, without physical existence. The more it is, by the way,
it copies (multiplies) the money, it is less valuable. Bitcoin is the first
case in history to have a certification system for electronic transactions without intermediaries. Digital cash can only exist if we have a
solid proof of its credibility. Blockchain is the first technology to do,
and bitcoin is the first case of mass application of this technology.
However, this technology, in the black markets, is being abused by
paying bitcoins (Pavic, 2017). Again, it is about the future and we
have to accept that crypto currencies will become our everyday life
soon. Bitcoin abuse should be understood in the sense that it, like
other crypts of currencies, is used in a particular one, it is difficult to
tell how much or as widely as possible against conventional currency,
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classical money, when trading in black markets. Crypto currency is
usually used as a means of payment for prohibited items, goods and
services, mostly covered with a certain definition of a criminal offense. If we can start proclaiming abuse in the beginning, it is difficult
to define it with unanimity. Payment verification is no news, people
have resorted to a variety of ways of exchanging goods and services,
from things to things, over certain counterparts for the corresponding
services or goods, up to the present or today’s usual payment with
fewer or more real currencies. A priori, any payment to bitcoins, even
if it is executed on a black market, does not necessarily mean abuse
of blockchain technology or the realization of the legal features of a
criminal offense. Digital money is in its early stages of development
and these complex and inter-related contextual factors will influence
its future direction and adoption, adding to the unpredictability of its
trajectory of adoption and influence. Nonetheless, a combination of
globalization, urbanization and digitalization has seen an irreversible shift in the way money flows in economic systems. The digital
money ecosystem will require new talent in management, science
and technology, and as with most emerging innovations it is likely
that the organizations that employ multidisciplinary staff, are market
facing in orientation, and operate with a collaborative and open approach are likely to be favoured. There will be an enormous challenge
for regulators, and the most effective of them will be proactive to
protect societal interests whilst encouraging entrepreneurship and
experimentation. If privacy can be protected, the data that surrounds
digital money provides insights that allow governments to be much
more effective in delivering services to citizens. Governments will
continue to try to develop effective regulations that pre-empt rather
than respond to financial challenges. Digital readiness will continue
to emerge as a key element of national competitiveness. While digital
money will not remove poverty and inequality, it will provide a vital
new tool in helping them to be addressed (DODGSON et. al., 2015).
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5 LEGALITY OF CRYPTOCURRENCY TUMBLER
Tumblers have arisen to improve the anonymity of cryptocurrencies, since the currencies provide a public ledger of all transactions. In
general, tumbler is a service for consumers offered to mix identifiable
cryptocurrencies with other. Mixing is double sided: (i) helps protect
privacy and (ii) can also be used for illegal activities such as money
laundering by mixing illegally obtained funds. Mixing large amounts
of money may be illegal, being in violation of anti-structuring laws.
There is a double dilemma, ethical and legal. For itself, tumbler is not
a legally regulated phenomenon. On the other side, cryptovalues of all
kind are conceived as a means of absolute protection of the privacy
of their creators and users. Ethical dilemma is obvious: privacy on
first place or legality? Second question is how to achieve legality of
something which can’t be legal or isn’t legal at all at this time. Also,
there is a serious risk that wrong legislation will or may kill innovation
or destroy developments. Giving the advantage to privacy or legality
pulls on the question why don’t have both. Whole idea of blockchain
still isn’t legalized, so there aren’t obstacles to consume tumbler
regardless though there is no customary framework.
5.1 Independent or official authority/service
to superintend tumblers
After legalization of cryptocurrencies tumblers public authorities
would establish an official service to guide over tumblers and their
“owners”. Maybe there would be a space for an independent authority, regarding nature of all cryptocurrencies as “private”. Privacy was,
as previously stated, one of the first reasons to take into a founding
of cryptovalues itself. Since cryptovalues originally were “private
project”, government should not accuse or attack on it or creators
of tumbler now-days, but to ask questions to public authorities that
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didn’t or should issue a permit for tumblers to “work”. If tumblers
are legalized, government must declare should official authority is
to supervise tumbler activity or tutorage could be entrusted to independent service. Public interest can be disregarded only if there is a
long-term interest.
6 CONTENT OF DIGITAL GOVERNANCE
Governance of the digital (DG) is not identical with digital regulation. The latter is inseparable part but not the only part of
the content of DG. Digital ethics is a “missing link” (CHOHAN,
2017). Digital governance is the practice of establishing and implementing policies, procedures, and standards for the proper
development, use and management of the infosphere. It is also a
matter of convention and good coordination, sometimes neither
moral nor immoral, neither legal nor illegal (FLORIDI, 2018). A tumbler
is used to hide, disguise or at least make it difficult to prove where
cryptocurrency came from. It attempts to severe links between IP
addresses by sending currency from different people to another one
and them to other currency owners. Therefore, that action is called mixing. Data of all kinds, including personal and non-personal
data, are at the core of every modern society and legal order. They
can create tremendous values for society and every single person,
person, citizen, but equally, they can become a “victim” in mobility.
The legal regulation of a particular issue unquestionably opens up
the debate on the public authorities’ wish to control every citizen’s
conduct, with the rule of resistance to the normative activity of the
rulers. Information and Communication Technology (ICT) means,
among other things, research and management of IT systems, especially software and hardware, and in the core is data processing,
information. Transferring, processing, storing and protecting data
in ICT involves the use of computers of all kinds. A particular and
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specific issue in the fluctuation of personal and non-personal data
is the control of cross-border movements, e.g. data manipulations
and, in addition, the Internet manipulation of such data, which at the
beginning implies the absence of a legal regulation (only) of a state
or public authority. However, legal planning and standardization
must be directed to fulfilling the functions of each new technology
(e.g. cloud). Legally historically, no legal framework has been able to
define and regulate a certain social relationship to the full. Therefore,
it is almost in itself a question of the question when it is justified,
necessary or necessary to legally regulate certain issues that make
up the contents of a social relationship (Moslavac, 2018).
7 LEGALIZATION AFTER PROHIBITION: ALCOHOL,
PROSTITUTION, DRUGS, SAME-SEX MARRIAGES
Every legal regulation implies the activities of social institutions
and institutions of public authority. The legal consequences of drug
use were different during time and places. Legalization or decriminalization of drugs might reduce some of them, but at the end, only truth
is that drug abuse will produce harm for people’s health. Legalization
of so-called soft drugs, primary marihuana was conducted after the
original legal ban. Same was with prohibition of alcohol, prostitution, same-sex marriages etc. Prohibition in the United States was a
nationwide constitutional ban on the production, importation, transportation, and sale of alcoholic beverages from 1920 to 1933. Adult
use of cannabis is legal in California under Prop. 64, the Adult Use of
Marijuana Act (AUMA), approved on Nov 8, 2016. AUMA allows adults
21 and over to possess, privately use, and give away up to one ounce
of cannabis, and to cultivate no more than six plants for personal use
at their residence at one time. It also legalizes the commercial sale,
distribution and production of cannabis for adult use at state-licensed
facilities beginning January 1, 2018, under terms spelled out in the
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Medical and Adult Use of Cannabis Regulation and Safety Act) approved by the legislature in 2017. Local city and county governments
can restrict or ban cannabis businesses in their jurisdiction. Violation
of restrictions on personal use cultivation is a $250 infraction for six
plants or less. Every single case of legalization of forbidden social
behavior for the forerunner had the existing legal ban on particular
same behavior. As a matter of general cultural perception, recognitions of same-sex domestic partnerships are baby steps toward the
legalization of gay marriage. Whether domestic partnership legislation
is a stepping-stone or a distracting impediment to gay marriage cannot be known categorically. Whether it is one or the other depends on
a number of factors: the specific content of the legislation, the social
circumstances of its passage, and the likely social consequences of
its passage. I conjecture that states will take the route of domestic
partnership legislation until they find out that a “separate but equal”
structuring of gay and non-gay relationships is hopelessly unwieldy.
Then states will resort to the benefits of simplicity and recognize gay
marriages straight out (Mohr, 2014). For centuries prostitution has
been one of the most hazardous professions in which women can
engage. Not only are sex workers subject to physical abuse at the
hands of pimps and johns, but they are also vulnerable to atrocious
health standards and discriminating criminal codes. The analysis of
the jurisprudence indicates that the environment for these sex workers has not gotten better, but rather, conditions have worsened over
time. Although the stigma associated with sex work is slowly lessening as society becomes more liberal towards sex work, conservative
ideology fails to acknowledge the risks criminalization embodies in
terms of the regulation of sexual labor. Prostitutes have never been
able to truly embrace and experience the benefits of their civil liberties,
as they have been historically limited in one way or another (Abrol,
2014). Proposals for decriminalizing prostitution have been met with
stiff opposition. Legalization has been a polarizing issue not only in
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individual nation states but also for international political bodies. An
example is a recent report submitted to the European Parliament by
the parliamentary Committee on Women’s Rights and Gender Equality, a product of lobbying by prohibitionist groups (Weitzer, 2010).
Legalization is closely related to complete decriminalization in theory
and in practice. Proponents of legalization and decriminalization often
proceed from the standpoint that prostitution arises from personal
choice, is an indication of women’s empowerment, and is a business agreement made between consenting adults with equal power.
Though local ordinances may place restrictions on prostitution, it is
important to note that national legalization and decriminalization of
prostitution activities remove the legal barriers to the growth of the
“legal” commercial sex industry. Legalization generally refers to the
regulation of prostitution through labor laws that legalize the majority
of the following: pimping, buying, brothel ownership, and the sale of
prostitution sex (Mathieson, 2015).
7.1 Legalization act
In the core of every cryptocurrency lies blockchain. Blockchain is
independent of the underlying consensus algorithm. a linked list data
structure, that uses hash sums over its elements as pointers to the
respective elements (Judemayer et. al., 2017). The lack of “third party”
control over data exchange transactions is the result of a distrust of
the user in the imaginary third person, who as a sort of arbitrator,
from a legal aspect of observing the structure and content of the whole
system, supervised the transactions with the appropriate earnings.
In that case, centralization of the whole system was also discarded.
Unknown computers on the net, managed by people interested,
for example, to obtain a cryptovalue, confirm a single transaction
based on a specific algorithm. Interdependence is manifested in the
mutual need of the user to affirm the other party to their transaction.
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Blockchain is probably the most important and fastest method of
writing and authenticating in the history of human history. The first
application was found just in finances. Editing a certain area of life
and man labor is not necessarily bad, although we are witnessing
that digital currency creators are trying to avoid any control of any
public authority. At the same time, everything that can have a negative impact on people, their property and other values in life should
be regulated by regulations and subjected to control. Particularly the
scope of this control is particularly concerned. Giving legal power to
cryptocurrency tumbler must be provided through law. No one has
a (special) incentive to carry out legislative activities regarding the
editing and arrangement of social relationships that appear on the
internet domain. Combined with anonymity and unobtrusive data flow
within blockchain, a “deadly” combination of traditional lawyers is
created with radical solutions and changes. We must avoid repeating
the same mistakes from the past and i establish the legal framework
in which the blockchain will develop. Despite a strong demand for
anonymity, which needs to be deeply respected, the formal framework
and legal regulations will attract new investors and researchers to
blockchain. The Blockchain Transaction Registration System can also
be applied to the entry of ownership rights on any type of property:
shares, gold, real estate, but the state must register such changes in
the public accounts in order to have the required power in the legal
transaction. There is a need for a symbiosis between public authorities and all people involved in the “chain”. The legal framework must
be unconditionally established in the form of a Directive (“the law”).
The accompanying recommendations may relate to certain segments
of blockchain: smart contracts, right of ownership, trademark and
etc. The unique blockchain directive must uniquely cover all areas
in which blockchain implementation or implementation can’t be
accessed by partial solutions as it has been (e.g. cryptocurrencies).
The blockchain directive must be a regulation that allows something,
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gives someone the freedom or the ability to do it. Any violation of
such regulation shouldn’t be unlawful and related to sanctioning
(punishment). The content of the regulation should be expressed
by the EU’s attempt to legally regulate the blockchain, allowing all
citizens to work freely, creating new values using blockchain, for the
general well-being.
8 QUESTION OF OBFUSCATING LEGALITY
There isn’t “legislative framework” and we can’t talk about the
framework because there aren’t any legislative act at all, not a single
one, about tumblers. We are in basics on start and framework itself
is way ahead in future. Process of obfuscating the trace of moving
cryptocurrency, its origin and connection between identity of the
owner and other persons involved in mixing yet isn’t regulated in any
way. Anonymity is the key for cryptocurrencies in general. Everything
related to them is no exception. Blockchain technology doesn’t bring
anything new to itself, if one doesn’t believe in the social changes
that are being announced. Why does society bring laws? The basic
legal rule for something to be unlawful is that you have to legalize
it first. The area for possible illegal acts, including potential criminal
offenses, almost doesn’t exist when applying blockchain technology.
Discarding the „legalization“ of blockchain technology, with a strong
demand that a regulation that regulates or needs to address issues associated with the ubiquitous use of blockchain technology must have
the character of a regulation that allows something without sanctions
in case of violation of the positive provisions of the regulation itself
will not result in termination of blockchain technology development.
9 NEED FOR LAW REGULATION OF SOME ISSUE
Legislation is necessary but often insufficient. Law regulation
doesn’t give full or identical answer to all open questions regarding
some theme. It has to be “guiding thought”. Even when it looks alike
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that legislation is sufficient, there is always the space above what
the law strictly requires. Compulsory regulations are not always a
solution to social problems. It does not matter that we solve every
open social issue legally. On the other hand, the law is – and always
has been – made by humans and for humans (EIDENMÜLLER, 2017).
Does really exist a necessary to put every open question into a laws
chain? Public governments worldwide are questioned if they are
willing to let the issue – not the problem – of tumblers unregulated.
In the same time, we have a “not in my backyard” syndrome and an
override of public interest. It is good that some issue is legislated but
not in “my backyard”, what causes syndrome of resistance toward
legality. Public interest shouldn’t be spanned in situation where governance imposes taxes on trading on cryptovalues and in the same
time put out-of-the-way same values as money of any kind. Three
critical barriers that a digital currency must have to be successful: 1.
cryptocurrency must be considered intangible personal property similar to trademarks, copyrights, and patents. Without being considered
personnel property, legal protections are not ensured and consumer
confidence can be diminished. Legal protection could decrease market volatility by reducing the risk of loss on an asset; 2. ownership
disputes must be subject to a system such as a Judicial Proceeding or
Binding Arbitration to resolve property conflicts. While point one is
an important barrier, without means of a resolving ownership rights,
the risk of loss is not reduced; 3. currency must be subject to similar
regulation as other financial instruments (e.g., legal tender, scrip,
and credit cards) used in facilitating exchanges (MCKINNEY et. al.,
2013). A clear demand for legalization of all open questions related
to cryptocurrencies hereby is stated.
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9.1 Creating electronic money and “legality”
Electronic money is electronic stored monetary value that is issued
after the receipt of cash funds for the purpose of executing payment
transactions in the sense of a law regulating payment transactions
and accepted by a natural or legal person other than the issuer of
that electronic money. Currency is money issued by the state bank
as a legitimate means of payment or a type of monetary system. E. g.
bitcoin is a substantial unit of digital currency, but also the currency
itself, if we take into account the overall functioning of bitcoin, because it is undoubtedly about the monetary system. Germany defines
the bitcoin as an accounting unit (Rechnungseinheiten), therefore it
doesn’t recognize it as a special currency, money, although it does
not deny its existence. The issue of creating electronic money using
blockchain is legal question: countries worldwide, especially European Union Member States don’t acknowledge any virtual “coin” as
electronic money. Blockchain Law must define cryptocurrencies and
stated if they are to be perceived as a “electronic money” or not and
what are the consequences of such interpretation. Without that, digital
currency will never “live”. Stakeholders to provide “Blockchain Law”
are governments since data protection impact personal freedoms
& rights, national regulatory agencies for personal data protection,
civil society organizations, specialized task forces for monitoring
and analysis of the effects of the new legal regulation, initiatives of
different kind.
10 PEER-TO-PEER TUMBLERS
In a “Peer to Peer” (P2P) network, the “peers” are computer systems which are connected to each other via the Internet. Files can
be shared directly between systems on the network without the need
of a central server. In other words, each computer on a P2P network
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becomes a file server as well as a client. The only requirements for a
computer to join a peer-to-peer network are an Internet connection
and P2P software. Common P2P software programs include Kazaa,
Limewire, BearShare, Morpheus, and Acquisition. These programs
connect to a P2P network, such as “Gnutella”, which allows the
computer to access thousands of other systems on the network.
Once connected to the network, P2P software allows you to search
for files on other people’s computers. Meanwhile, other users on
the network can search for files on your computer, but typically only
within a single folder that you have designated to share. While P2P
networking makes file sharing easy and convenient, is also has led
to a lot of software piracy and illegal music downloads. Therefore, it
is best to be on the safe side and only download software and music
from legitimate websites.3 Involving sharing files or other between
computers connected through a network, rather than using a central
server. It’s all about anonymity. Peer-to-peer tumblers appeared in
an attempt to fix the disadvantages of the centralized model of tumbling. These services act as a place of meeting for bitcoin or other
cryptocurrencies users, instead of taking coins for mixing. Users
arrange mixing by themselves. This model solves the problem of
stealing, as there is no middleman. One obvious benefit of this approach is that it eliminates the need for mixing fees. Moreover, it is
closer in spirit to the decentralized principle behind cryptocurrency;
if the participants can themselves perform this service, why rely on
a central provider? Each party individually observes the transaction;
if her own output address appears in the list of recipients, she signs
the transaction as a payer with her private key. Eventually, the transaction carries k different signatures. This simple idea has served as
the core of multiple subsequent implementations and optimizations.
One issue with the peer-to-peer approaches is that their anonymity
set is upper bounded by the number of participants in the mixing
3 https://techterms.com/definition/p2p.
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protocol, which is likely to be much smaller than that achieved by a
“popular” centralized mixer. One of the reasons is that typically the
produced mixing transaction will have to carry a signature by each
of the participants (GENKIN, et. al., 2018).
11 CRIMINALIZATION OF TUMBLERS
Mere prohibitions shouldn’t be the only content of a legal order.
Through-out regulations and in every single case included, legislator
must provide positive measures to preserve and/or reinstate determined law institute. Criminal law itself, considering its primary punishment nature, must not be limited to prohibitions and punishments.
Tumblers should be criminalized due to their potential use in illegal
activities. On the other side, every technology could be potentially
used for unlawful activity. Criminalization must depend about real
danger of abuse and potential harm or damage to the society itself.
One must ask himself isn’t using cryptocurrency tumbler in fact money
laundry. Also, every act of making some activity illegal, necessary
means that same activity was previously legal. Drug abuse is illegal
on a count of the fact that taking drugs is health hazard. But that’s not
the case with prostitution, because sex isn’t illegal mater. Although,
prostitution is the misdemeanor offense for the reason of public morality. That’s not the case with cryptocurrency tumbler, because we
stated before in text, it isn’t legal or legalized yet. If criminalization of
tumblers at the end takes part, legislators are to instruct jurisdiction-focused principles over punishments. Governments could decide for
partial prohibition of a blockchain and tumblers in that context aren’t
exception, due to possible use for money-laundry.
11.1 Location of crime theory
Internet crimes are “unnatural” to classic nature of criminal law.
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They never take place in one single spot and transnational element
is often engaged. On the other hand, the location of crime theory is
deep-rooted in legal systems because the location of crime should
be regarded as the most appropriate jurisdiction for dealing with
transnational crimes (CHATTERJEE/LEFCOVITCH, 2016). Despite of
location of crime theory, the main way of determining jurisdiction in
criminal proceedings for online criminal offenses should be the place
where consequence of criminal act was realized. In case of a tumbler,
that should be the location of a physical person who for a fee makes
“mixing”. Problem is with peer-to-peer tumblers, where no exact
place exists. Three perspectives suggest the importance of places
for understanding crime: rational choice; routine activity theory;
and crime pattern theory. Though these perspectives are mutually
supportive, routine activity theory and crime pattern theory provide
different explanations for crime occurring at different places. When
people have direct and personal responsibility for a place (for example,
through ownership or assigned employment responsibility) they are
much more likely to invest efforts to prevent crime than when they
have little personal or professional interest. Unfortunately, modern
society has chosen to emphasize the latter forms of responsibility at
the expense of the former (Eck – Weisburd).
11. 2 Consequence of a Criminal Offense Theory
Cybercrime is everywhere “online” and practical nowhere physically. Perpetrators often use secure software to remain anonymous,
like proxy servers that hide their location and route their communications through multiple countries in order to evade direct detection.
Anonymity there complicates use of criminal repression. Victims of
a crime in general, including victims of a cybercrime are helpless if
forces dealing with cybercrime reject jurisdiction. Since Location of
a Crime Theory is not usable or not enough usable for combating
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cybercrime, we should use a Consequence of a Criminal Offense
Theory. It allows law enforce to act wherever the consequence of
cybercrime takes place. Victims are much more protected that way
and the perpetrators won’t get away without punishment. Criminal
Court wouldn’t refuse cases and everything goes by the book (law).
Consequence of a Criminal Offense Theory should de lege ferenda
become a mainstream or core for handling a jurisdiction in cases of
a cybercrime. Also, at that point, we could use acknowledgment from
cyber criminology, as a study of causation of crimes that occur in
the cyberspace and its impact in the physical space. As an academic
discipline, cyber criminology encompasses multidisciplinary field of
inquiry - criminology, sociology, psychology, victimology, information technology and computer/internet sciences. Cyber criminology
involves the examination of criminal behavior and victimization in
cyber space from a criminological or behavioral theoretical perspective. Unlike traditional crime or crime committed in the physical
world, cybercrime or crime committed in the virtual world has the
potential of causing tremendous damage, both tangible (i.e., economic loss) and intangible (e.g., the unauthorized use of personal
data) (JAISHANKAR, 2018). Focusing on victim’s rights through cyber
criminology is very helpful in a case of using the Consequence of a
Criminal Offense Theory.
12 CONCLUSION
Legal action of any kind regarding tumbler must be a subject of
a subsequent review. Criminalization can happen as a final solution, at the end of a process of legalization. The referring law-court
has to verify where-never there are conditions for legalization and
afterwards for criminalization of cryptocurrency tumbler. But lawcourt isn’t authorized to create a normative act, a law regulation.
Also, at this point, there is no legal act that would guarantee legality
of cryptocurrencies tumblers. The main criterion for determining the
place of perpetration of a criminal offense should be the location of
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the natural person who performed “mixing”, since Internet crimes
and identifying the place of perpetration of the offense in order to
determine the criminal jurisdiction is always a problem. Syndrome
of resistance toward legality creates resistance to legal regulation
of certain problems. On the other hand, “gray zone” open questions
about legality, such as in the case of tumblers. Governments and
banks are not willing to regulate cryptocurrencies as values, but taxed
orderly trading with those values. Special question is jurisdiction. In
this paper, we suggest use of a Consequence of a Criminal Offense
Theory for cybercrimes. That theory should de lege ferenda become
a mainstream for handling a jurisdiction in cases of a cybercrime,
since there isn’t exactly “spot” where the act of committing a criminal
offence took place. Finally, cryptocurrency tumbler isn’t legal, but
also not illegal. For legalization, they must be prohibited first, but
there is no reason for that; and to be criminalized, tumbler has to be
legalized at first place. Vicious circle. The simplest solution is, first,
to make a legislative framework for cryptocurrencies and in continuation legalize tumblers, because the development of technology
can only bring overall prosperity to the whole society. At this point,
there are no special reasons for criminalization of tumblers. Lack of
legal framework for blockchain general, including cryptocurrency
tumbler, the fact is that prevents or doesn’t justify a request for its
criminalization.
RESUMO
TUMBLER DE CRIPTOMOEDAS: LEGALIDADE,
LEGALIZAÇÃO, CRIMINALIZAÇÃO
O Tumbler é um serviço fornecido para criptomoedas nos casos em
que o anonimato está em perigo e o proprietário de “moedas” virtuais
pode ser rastreado. A legalidade dos tumblers de criptomoeda pode ser
descrita como uma “zona cinzenta”, pelo motivo de que nem mesmo
os valores criptográficos são legalizados e a “mistura” dos tumblers é
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aglo que demanda um tratamento especial. Neste artigo, o autor, por
método analítico, método descritivo e comparativo, explora e exibe todas as questões em aberto dos tumblers de criptomoeda, conduzindo
sua legalidade, legalização e, especialmente, potencial criminalização
no futuro. Finalmente, o autor conclui que legalidade, legalização e
criminalização estão firmemente conectadas, interdependentes e os
legisladores em todo o mundo devem de lege ferenda prestar extrema
cautela durante a legalização de tumblers, especialmente para fins de
posterior criminalização.
Palavras-chave: Criptomoeda. Tumblers de criptomoeda. Legalização. Criminalização. Anonimato.
REFERENCES
Abrol, M., The Criminalization of Prostitution: Putting Women’s Lives at Risk,
Prandium - The Journal of Historical Studies, Vol. 3, No. 1 (Fall, 2014),
pp. 1-10.
Chatterjee, C. - Lefcovitch, A., Cyber security, diplomacy and international
law. Amicus Curiae, Issue 108, Winter 2016, pp. 1-12.
DODGSON, Mark; GANN, David; WLADAWSKY-BERGER, Irving; SULTAN, Naveed; and GEORGE, Gerard. Managing Digital Money: From the Editors. (2015).
Academy of Management Journal. 58, (2), 325-333. Research Collection
Lee Kong Chian School Of Business.
Eck, John E. - Weisburd, David, Crime Places in Crime Theory, http://citeseerx.
ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.483.9613&rep=rep1&type=pdf.
Eidenmüller, H., The Rise of Robots and the Law of Humans, Zeitschrift
für Europäisches. Privatrecht, 4/2017, pp. 765-777.
Engle, E., Is Bitcoin Rat Poison? Cryptocurrency, Crime, and Counterfeiting (CCC)“,
Journal of high technology law, vol. XVI: No.2, 2016, pp. 341-393.
Floridi, L., Soft Ethics and the Governance of the Digital. Philos. Technol.
(2018) 31:1–8.
Genkin, D. – Papadopoulos, D. – Papamanthou, C., Privacy in Decentral-

225

ized Cryptocurrencies. Communications of the ACM, June 2018, Vol. 61
No. 6, pp. 78-88.
Jaishankar, K., Cyber Criminology as an Academic Discipline: History.
Contribution and Impact, International Journal of Cyber Criminology, January
– June 2018. Vol. 12(1): 1–8.
Judmayer, A. – Stifter, N. – Krombholz, K. –Weippl, E. Blocks and Chains:
Introduction to Bitcoin, Cryptocurrencies, and Their Consensus Mechanisms,
Morgan & Claypool. (2017.).
Mathieson, A. Prostitution Policy: Legalization, Decriminalization and the
Nordic Model, Seattle Journal for Social Justice, Volume 14, Issue 2, Fall 2015,
Article 10, pp. 366-428.
McKinney, R. E., Shao, L. P., Shao, D. H. & Rosenlieb, D. C. (2013). The reality
of digital currency as a financial medium of exchange. Journal of International Finance Studies 13(3), 45-50.
Mohr, R. D., The Case for Gay Marriage, Notre Dame Journal of Law, Ethics &
Public Policy, Volume 9, Issue 1: Symposium on Sexual Orientation, Article
8, February 2014, pp. 215-239.
Moslavac, B. Cyber security of non-personal workers data, Radno pravo
no. 4/2018, Zagreb, pp 12-22.
Pavic, Z., Što je, u stvari, blockchain, Mreža broj 04/god. XXII,, travanj 2017.,
pp 61-62.
Polikoff, N. D., We Will Get What We Ask for: Why Legalizing Gay and
Lesbian Marriage Will Not “Dismantle the Legal Structure of Gender in Every
Marriage”, Virginia Law Review, Vol. 79, No. 7, Symposium on Sexual Orientation and the Law. (Oct., 1993), pp. 1535-1550.
Usman, W. C., The Cryptocurrency Tumblers: Risks, Legality and Oversight,
Discussion P
 aper S
 eries: Notes on the 21st Century, https://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=3080361,
18. Weitzer, R., The Mythology of Prostitution: Advocacy Research and
Public Policy, Sex Res Soc Policy (2010) 7:15–29.

226

Revista Acadêmica Escola Superior do Ministério Público do Ceará

Prosecutorial Independence,
Discretion and Strategy in the
Commonwealth of The Bahamas1
David Baxter Bakibinga2
ABSTRACT

The concepts of prosecutorial independence, discretion and
strategy are considered the cornerstones of an effective and efficient
criminal justice system under common law. To this end the state of
the Commonwealth of the Bahamas amended its national constitution and established an independent office of the Director of Public
Prosecutions (ODPP). The ODPP must have appropriate policy-legal
and organizational frameworks to enable it enhance its independence from the office of the Attorney General (AG). This paper explores
how the constitutional framework promotes the independence of
the ODPP Bahamas and any claw backs. A comparison is made with
other independent ODPPs such as Uganda. The last part of the paper
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1 INTRODUCTION
Many common law countries are still grappling with prosecutorial
independence, discretion and strategy for the Director of Public Prosecutions (DPP). A number of states have embarked on granting the
DPP more autonomy in conducting criminal prosecutions independent
of the Attorney General (AG) and the police. The transition involving
reform of laws and organizational restructuring in many countries
including The Bahamas has not been smooth sailing, to say the least.
The Office of the Director of Public Prosecutions (ODPP) is one of
the critical agencies of government in ensuring the proper functioning
and administration of the criminal justice system in The Bahamas.
In spite of its critical role, very little jurisprudence in The Bahamas
has been developed so as interest the public, legal profession, policy
makers and academia in the pivotal role of this office. This publication
is intended to give the reader an insider’s perspective of both the
theoretical and practical aspects of this constitutional office.
A reference to the history of the Commonwealth of the Bahamas
is essential in understanding how the ODPP was introduced. The
Bahamas was a British colony and attained its independence on July
10th, 1973. English law was retained through the Constitution, The
Bahamas Independence Order 1973.3 This included the substance of
the common law, the doctrines of equity and the statutes of general
application inforce in England, together with the procedure and
practice observed in the courts of justice in England at the time.4
The introduction of English law also brought with it the institutional
framework including the office of the prosecutor who happened to be
the AG. In order to appreciate the role of the office of the prosecutor,
it is pertinent to examine its origins as in the next section.
3 O’Brien, Derek. “Small States, Colonial Rule and Democracy.” In Small States in a Legal World, pp.
139-163. Springer, Cham, 2017. See Antoine, Rose-Marie Belle. Commonwealth Caribbean law and
legal systems. Routledge-Cavendish, 2008. See also Palmer, Catherine A. “Tourism and colonialism:
The experience of the Bahamas.” Annals of tourism Research 21, no. 4 (1994): 792-811.
4 Reid, Giselle. “The Legacy of Colonialism: A Hindrance to Self-Determination.” Touro Int’l L. Rev. 10
(2000): 277.
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2 HISTORICAL BACKGROUND TO THE
OFFICE OF THE PUBLIC PROSECUTOR
The term prosecute derives from the Latin phrase prosecutus, the
past participle of prosequi which means “follow after,chase,pursue”.
The meaning of prosecute, that is,”bring to a court of law” was first
recorded in the 1570s in England.5In the United Kingdom (UK) prosecutions used to be conducted by private individuals. The development
of a police system meant that there was a policy shift whereby the
police took over investigations and prosecutions of those suspected
of breaking the law or committing crime.6 Public policy from then
demanded that those suspected criminals would be punished for the
common good of the public by the police and the courts. The victim
or complainant7 was relegated to becoming a witness on behalf of the
public or the state. In the 1700s the classic criminal trial in England
had been an almost inquisitorial affair comprising of an informal
discourse between the private prosecutor, the accused, the judge and
the witnesses.8Lawyers, whether prosecuting or defending as known
nowadays, were largely conspicuous by their absence. In the late
1700s and early 1800s, the presence and involvement of lawyers in
the criminal trial increased and the criminal process shifted sharply
in form and procedure to an adversarial process. Furthermore the
typical accused in the early 1800s, faced a lot of challenges. Fair trial
rights that would today be regarded as fundamental aspects of the
right of an accused were profoundlyabsent.9 It is often posited that
to alleviate the unequal status of the accused in the criminal process
the notion gained acceptance that the prosecuting lawyer was to

5 Cooley, Rita W. “Predecessors of the Federal Attorney General: The Attorney General in England and
the American Colonies.” The American journal of legal history 2, no. 4 (1958): 304-312.
6 Kurland, Philip B., and D. W. M. Waters. “Public prosecutions in England, 1854-79: An essay in English
legislative history.” Duke LJ (1959): 493.
7 In The Bahamas a victim of crime is referred to as a virtual complainant.
8 Baker, John H. “Criminal courts and procedure at common law 1550-1800.” Crime in England 37 (1977).
9 Barnes, Thomas G. “Prosecuting Crime in the Renaissance. England, Germany, France.” (1976): 784-791.
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act, albeit within anascent adversarial framework, as a “minister of
justice” and not as a “normal” advocate.10 In 1894 the office of the
DPP was established in the UK and has since undergone several reforms.11 The DPP in the UK is still under the superintendence of the
Attorney General. The public prosecutor in Anglo-American criminal
procedure performs two primary functions. One is investigatory, that
is, directing the police in gathering evidence and compiling a docket.
The other is the forensic prosecutorial role presenting the evidence to
the courts.12 Along the way the public prosecutor has been mandated
to decide whether to prosecute or not.
3 THE DEPARTMENT OF PUBLIC PROSECUTIONS UNDER
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL, THE BAHAMAS
Prior to 2017, all criminal proceedings were under the control
and direction of the Attorney General. Article 78 of the Bahamas
Constitution provided as follows:
78.1. The Attorney-General shall have power in any case in
which he considers it desirable so to doa. to institute and undertake criminal proceedings against
any person before any court in respect of any offence
against the law of The Bahamas;
b. to take over and continue any such criminal proceedings that may have been instituted by any other person or
authority; and
c. to discontinue, at any stage before judgment is delivered,
any such criminal proceedings instituted or undertaken by
himself or any other person or authority.
2. The powers conferred upon the Attorney-General under
paragraph (1) of this Article may be exercised by him in
person or through other persons acting under and in accordance with his general or special instructions.
10 Ibid
11 Ashworth, Andrew. “Developments in the public prosecutor’s office in England and Wales.” European
Journal of Crime Criminal Law and Criminal Justice 8, no. 3 (2000): 257-282.
12 Langbein, John H., and AW Brian Simpson. The origins of adversary criminal trial. Oxford University
Press on Demand, 2003.
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3. The powers conferred upon the Attorney-General by
sub-paragraphs (1) (b) and (c) of this Article shall be vested
in him to the exclusion of any other person or authority:
Provided that, where any other person or authority has
instituted criminal proceedings, nothing in this Article shall
prevent the withdrawal of those proceedings by or at the
instance of that person or authority at any stage before the
person against whom the proceedings have been instituted
has been charged before the court.
4. In the exercise of powers conferred upon him by this
Article the Attorney-General shall not be subject to the
direction or control of any other person or authority.
5. For the purposes of this Article, any appeal from any determination in any criminal proceedings before any court or
any case stated or question of law reserved for the purpose
of any such proceedings to any other court shall be deemed
to be part of those proceedings.

Article 78 of the Constitution of The Bahamas was repealed and
replaced by a new Article 78 which provides as follows:
Functions of the Attorney General
The Attorney General shall be the principal legal adviser to
the Government of The Bahamas.
The Attorney General shall be responsible for the administration of legal affairs of The Bahamas and legal proceedings
for and against the State shall be takenIn the case of civil proceedings, in the name of the Attorney
General;
In the case of criminal proceedings, in the name of the
Director of Public Prosecutions.
The Attorney General may, in any case involving considerations of public policy, national security or the international obligations of The Bahamas give general or specific
directions to the Director of Public Prosecutions as to the
exercise of the powers conferred upon the Director of Public
Prosecutions by Article 78A(3) and the Director of Public
Prosecutions shall act in accordance with those general or
specific directions.
Any specific directions given under paragraph (3) must be
in writing and signed by the Attorney General.

The comparison of the repealed Article 78 and the new one, it
is clear that the DPP was operating under the direct control of the
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Attorney-General. This meant that DPP would perform under delegated authority in the conduct of criminal prosecutions. In fact, Article
78 of the Bahamas Constitution of 1973 as amended never made
mention of the office of the DPP. It operated as a department under
office of the Attorney General. Departments are not independent and
follow the policies and directions of their parent institution; the DPP
in this case was no exception.
4 THE FIRST INDEPENDENT
OFFICE OF THE DPP POST 2017
In 2017 the Constitution of the Bahamas was amended by inserting
Articles 78A and 78B whereby the Office of the DPP was elevated as a
constitutional public office independent of the office of the Attorney
General. For the first time the DPP enjoys prosecutorial independence
and security of tenure. The other development is that under Article
78 (2) (b) provides that criminal proceedings shall be in the name of
the Director of Public Prosecutions. Previously criminal proceedings
had been brought in the name of the Crown.
5 CONSTITUTIONAL MANDATE
OF THE DPP OF THE BAHAMAS
Article.78A (1) the Constitution of Bahamas provides that ‘there
shall be a Director of Public Prosecutions appointed by the Governor
General on the recommendation of the Judicial and Legal Service
Commission and with the approval of Prime Minister.’ The appointee
for the office of the DPP undergoes a three tier checks and balance
system of the Governor General with recommendation of the Judicial
and Legal Service Commission and then the People’s representative
the Prime Minister. This ensures that the candidate is competent to
hold such an important office. The candidate should also be able to
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take into account the public interest and be of high moral standing.
In order to ensure that the DPP enjoys security of tenure, his or her
terms and conditions of service are similar to those of a Supreme
Court Judge.13 The constitution further entrenched the office of DPP
that the same shall not be abolished while there is a substantive
holder thereof.14
In prosecuting matters, the Director acts on behalf of the community. Prosecutors have strikingly been called “ministers of justice”,
a phrase which sums up the unique position of the prosecutor in
the criminal justice system.15 It has been said that prosecutors must
always act with fairness and detachment with the objectives of establishing the whole truth and ensuring a fair trial.
Although the ODPP does not have clients as such, in performing
its functions the Office works closely with the Courts, the legal profession, police and other investigators, victim’s representatives and
other government agencies. The DPP must also ensure that appropriate consideration is given to the concerns of victims of crime.16
Furthermore, in the exercise of their work prosecutors engage in
decision making that is in the context of the law and profoundly subjective. This is so because the law requires discretionary authority to
make it work. In exercising this discretion, the Prosecutor must take
public policy into consideration.17 Overall prosecutors are expected
to execute their mandate judiciously and in the interest of justice.
6 POWERS OF THE DPP BAHAMAS
The DPP is constitutionally empowered to have effective control

13 Article 78A (2) and 94 (2) and (3) of the Constitution.
14 Article 78B (6) of the Constitution.
15 Gershman, Bennett L. “The Zealous Prosecutor as Minister of Justice.” San Diego L. Rev. 48 (2011): 151.
16 Gillis, John W., and Douglas E. Beloof. “Next Step for a Maturing Victim Rights Movement: Enforcing
Crime Victim Rights in the Courts.” McGeorge L. Rev. 33 (2001): 689.
17 Langer, Vera. “Public interest in civil law, socialist law, and common law systems: The role of the
public prosecutor.” Am. J. Comp. L. 36 (1988): 279.
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over criminal prosecutions. The functions of the DPP are provided
under Article.78A (3) and include;
To institute criminal proceedings against any person before any
court in respect of any offence against the law of the Bahamas.18
To take over and continue any criminal proceedings instituted by
any person or authority.19
To discontinue at any stage before judgment any criminal proceedings.20
The powers of the DPP under Article 78A (3) may be exercised
by him or her in person or through any person acting under and in
accordance with his general or specific instructions.21 The import of
this Article is that officers under The DPP Bahamas enjoy delegated
constitutional powers subject to his or her direction. This would
enable the proper functioning of the ODPP without bogging down
the DPP with all the tasks of the office.
7 POWER TO ENTER A NOLLE PROSEQUI
Nolle Prosequi is a Latin derivative meaning ‘be unwilling to pursue or do not prosecute’. This is a formal written entry made on the
court record when the Director of Public Prosecutions in a criminal
prosecution undertakes not to continue the action or prosecution.
This power is derived from Article 78A (3) of the Constitution is in
parameteria with section 52 of the Criminal Procedure Code with
necessary modifications.
The DPP may, in any criminal case, whether in the Supreme Court
and at any stage of the case before verdict or judgment (whether
judgment has been written or not but before it is pronounced) enter
a nolle prosequi. He may do so orally (by stating in Court that he is
18 Article 78A (3) (a) of the Constitution.
19 Article 78A (3) (b) of the Constitution.
20 Article 78A (3) (c) of the Constitution.
21 Article 78A (4) of the Constitution.
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entering a nolle prosequi under this section) or in writing.22 There
upon the accused shall be at once be discharged in respect of the
charge for which the nolle prosequi is entered. This discharge shall
not, however, operate as a bar to subsequent proceedings against
him on account of the same facts.23
It is, therefore, correct to say that the DPP has the unfettered discretion to bring charges against a person if he or she considers that
any law has been infringed by that person.24 He also has the prerogative to terminate the charges even without assigning reasons. The
drafters of the constitution are alive to the fact that criminal cases are
affected by many extraneous circumstances. This discretion therefore
enables the DPP terminate and then reinstate charges as and when
circumstances of a given case have changed.
8 PROSECUTORIAL INDEPENDENCE
There is a tradition of independence in the prosecution function.
It is not difficult to see why. The public interest is best served by a
prosecutorial decision making process divorced, to the greatest extent possible, from extraneous influences be they political or social.25
Whereas prosecutorial independence is crucial in the administration of justice, there is need for accountability for the decisions taken
or not. This would put some checks and balances on the conduct of
the prosecutor and the government. Complete unfettered powers
would be prone to abuse especially in cases where there is political
dissent or acrimony.26
Prosecutorial decisions, although quasi-judicial, are still admi22 Section 52 of the Criminal Procedure Code.
23 Ibid.
24 Flynn, Asher. “Plea-negotiations, prosecutors and discretion: An argument for legal reform.” Australian & New Zealand Journal of Criminology 49, no. 4 (2016): 564-582.
25 Michel, Verónica. “The role of prosecutorial independence and prosecutorial accountability in domestic human rights trials.” Journal of Human Rights 16, no. 2 (2017): 193-219 at 197.
26 Roach, Kent. “Prosecutorial Independence and Accountability in Terrorism Prosecutions.” Crim.
LQ 55 (2009): 486.
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nistrative in nature.It has been argued that there may be some kind
of accountability through the courts. It seems fairly well established
however that the prosecutorial process is independent from the judicial process except in exceptional circumstances.27
In the High Court of New South Wales decision of Maxwell v The
Queen (1ST March 1996) the power of the courts to control the exercise of discretion by prosecuting bodies was considered by
Dawson J and McHugh J:
Thedecision whether to charge a lesser offence, or to accept
a plea of guilty to a lesser offence than that charged, is for
the prosecution and does not require the approval of the
Court. Indeed the Court would seldom have the knowledge
of the strength and weaknesses of the case on each side
which is necessary for the proper exercise of such a function. The role of the prosecution in this respect, as in many
others, is such that it cannot be shared with the trial judge
without placing in jeopardy the essential independence of
that office in the adversary system.28

The court in R v Brown further clarified on prosecutorial independence as follows “The Court rightly observed that the most important sanctions governing the proper performance of a prosecuting
authority’s functions are likely to be political rather than legal.”29
The court finally observed in R v Brown (Winston)that;
‘It ought to now be accepted, in our view, that certain
decisions involved in the prosecution process are, of their
nature, insusceptible of judicial review. They include decisions whether or not to prosecute, to enter a nolle prosequi,
to proceed ex officio, whether or not to present evidence
and, which is usually an aspect of one or other of those
decisions, decisions as to the particular charge to be laid
or prosecuted. The integrity of the judicial process - particularly, its independence and impartiality and the public
perception thereof - would be compromised if the courts
27 Voigt, Stefan, and Alexander J. Wulf. “What makes prosecutors independent? Analysing the institutional determinants of prosecutorial independence.” Journal of Institutional Economics (2017): 1-22
28 Maxwell v The Queen (1996) 184 CLR
29 R v Brown (1989) 17 NSWLR 472
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were to decide or were to be in any way concerned with
decisions as to who is to be prosecuted and for what.30

The concept of accountability is central to the idea of democratic
governance based on the rule of law.31 Accountability is said to be
achieved through Parliamentary democracy. It is said to occurthrough
the Attorney General and Minister Legal Affairs to the Parliament
and then to the community.32 The Attorney General and Minister of
Legal Affairsare responsible in Parliament for the performance of the
Director of PublicProsecutions.
This division of function is appropriate in principle and effective
in action. It puts the Director and Prosecutors in the position of being
able to make prosecution decisions without the distraction of concerns about the resource implications of those decisions and themany
matters of administration that come up in a large and busy office.33
In doing so, they are ultimately accountable to the Parliament. At the
same time, the Office of Public Prosecutions has a dual accountability: it is responsible to the Director as his or her attorneys and it is
responsible to the Parliament and the Attorney General and Minister
of Legal Affairs for the manner in which it carries out the business of
the Director and handles the budget allocated to it.
9 IMPLICATIONS OF ARTICLE 78 (3) AND (4) OF THE
CONSTITUTION ON THE INDEPENDENCE OF THE DPP
Article 78 (3) of the Bahamas Constitution provides that; ‘The
Attorney General may, in any case involving considerations of public
30 [1997] 3 AllER 769
31 Universal Declaration on Democracy, adopted by the Inter-Parliamentary Council at its 161st session,
Cairo, 16 September 1997, para 14, www.ipu.org/cnl-e/161-dem.htm (accessed 8/8/2019)
32 Hamilton, James. “Prosecutorial independence and accountability.” In European Commission For
Democracy Through Law, Seminar on The Independence of Judges and Prosecutors: Perspectives and
Challenges (Trieste Italy 28 February–3 March 2011), Venice Commission: http://www.venice.coe.int/
webforms/documents/default.aspx. 2011.
33 Schonteich, Martin. “Strengthening prosecutorial accountability in South Africa.” Institute for Security
Studies Papers 2014, no. 255 (2014): 24.
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policy, national security or international obligations of The Bahamas
give general or specific directions to the DPP as to the exercise of the
powers conferred upon the DPP by Article 78A(3) and the DPP shall
act in accordance with those general or specific directions.’ Furthermore Article 78 (4) provides that; ‘Any specific directions given under
paragraph (3) must be in writing and signed by the Attorney General.’
The framers of the constitutional amendment did not desire to have
an institution with absolute authority. They provided for checks and
balances on the DPP. It is evident that the DPP in The Bahamas is not
totally independent as the AG still wields a measure of control over
the functioning of the office of the DPP. It can be argued that the DPP
is politically controlled by the AG to a certain extent. On the other
hand, the safeguard against abuse by the AG is that the instructions
must be in writing and signed by the AG in person. This ensures that
the AG is personally accountable for his or her decision. On the 23rd
of August, 2019, the AG Bahamas issued the first Directive to the
DPP as regards prosecution of offences under the Proceeds of Crime
Act.34 In other common law jurisdictions such as Uganda, the DPP is
totally independent of the AG.
Pertaining to criminal investigations, the DPP of Uganda is expressly mandated by the constitution to direct police to investigate any
information of a criminal nature and report back to him or her.35 This
ensures that the DPP is in effective control of criminal prosecutions.
However the DPP Bahamas does not have a similar mandate over
police to investigate crime. This is a fundamental departure between
the two sister institutions.
The other impediment to DPP’s independence in the Bahamas is
that the bulk of prosecutions before Magistrates Courts are conducted
by the police.36 This raises concerns especially for one institution to
detect, prevent, investigate and prosecute crime. This anomaly needs
34 Attorney General’s Directive 2019 tr-002
35 Article 120 (3) (a) of The Constitution of the Republic of Uganda, 1995
36 Section 39 of the Police Act, Chapter 205, Laws of The Commonwealth of The Bahamas.
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to be addressed in light of Article 78A of the Constitution. Taking
the example of Uganda, the DPP in 1998 recruited State Prosecutors
who replaced police prosecutors. It follows that the DPP of Uganda
exercises full and effective control of criminal investigations and
prosecutions. It has taken nearly two decades to attain this. The DPP
Bahamas will have to initiate and lobby for reforms in the law and
policies plus invest in personnel and training prosecutors to be able
to attain its independence.
Prosecutorial independence is closely interwoven with prosecutorial discretion. It would be difficult if not impossible for the DPP to
exercise discretion in the absence of prosecutorial independence. It is
therefore crucial to examine how the two concepts mutually operate
in practice in the next section.
10 PROSECUTORIAL DISCRETION IN THE BAHAMAS
Prosecutors through charging decisions, plea bargains, and sentence recommendations exercise their mandate.37 This must be done
judiciously and fairlybased on the facts and guided by the law to decide whether to prosecute or not. In arriving at a given decision, so
many factors may come into play as prosecutors are human beings
with a mind that is capable of imaginative thinking. One is therefore
required to distinguish between morality, ethics and legal considerations. It is proper and prudent practice to always be guided by the
law. This is because the law sets minimum standards of behaviour
and violation thereof may subject the offender to prescribed sanctions. Smith and Levinson expound on the difference between legal,
ethical and moral rules which lies in the particular consequence.38
The law will provide for its own sanction ethical requirements can
be and usually are enforced by a regulating body, with the power
37 Misner, Robert L. “Recasting prosecutorial discretion.” J. Crim. L. & Criminology 86 (1995): 717 at 721
38 Smith, Robert J., and Justin D. Levinson. “The impact of implicit racial bias on the exercise of prosecutorial discretion.” Seattle UL Rev. 35 (2011): 795 at 806
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to censure or remove as the case may be for instance the Bahamas
Bar Council. Moral breaches are a matter for conscience alone. In
exercising one’s discretion whether to prosecute of not, the Prosecutor must put the integrity of the Public Service ahead of personal
or political interest.39 The DPP Bahamas allocates police file to senior
prosecutors for perusal and legal advice to police. They advise on
appropriate charges, adequacy of evidence, areas for further inquiries
among others. However given that the constitution does not expressly
mandate the DPP to direct police to bring suspects to book, it causes
an icy relationship in some situations. Nonetheless thus far there is
a cordial working relationship.
The decision to prosecute is the most problematic role of a prosecutor. Unlike other areas of the law where it is possible to resort
to reported or unreported authorities, there are no such authorities
to guide a prosecutor in reaching a decision whether to mount a
prosecution or not.40 The problem is compounded by the fact that the
DPP, as the chief public prosecutor, rarely makes public his reasons
for mounting or discontinuing prosecution. Unlike a court which has
the opportunity of determining the credibility of witnesses, the DPP
and his officers have to rely on the statements of the witnesses in
the investigation files.41 In some cases a prosecutor, after perusing
the file, may get the impression that there is “prima facie” evidence
against the accused, but in the course of prosecution the witness
turns out to be incredible and or hostile. The net effect is that no such
case is made out to require an accused being put on his defense; for
example, cases involving next of kin.

39 Green, Bruce A., and Ellen Yaroshfsky. “Prosecutorial Discretion and Post-Conviction Evidence of
Innocence.” Ohio St. J. Crim. L. 6 (2008): 467 at 469.
40 Paulsen, Erik. “Imposing Limits on Prosecutorial Discretion in Corporate Prosecution Agreements.” NYUL Rev. 82 (2007): 1434.
41 Maylam, Simon. “Prosecution for money laundering in the UK.” Journal of Financial Crime 10, no.
2 (2003): 157-158.
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11 FACTORS INFLUENCING THE
DECISION TO PROSECUTE INCLUDE
1. The existence of “prima facie” evidence. This is the evidence upon
which a court, properly directing itself upon law and evidence, is likely
to convict in the absence of an explanation from the accused. (This
is a judicial definition.)42
2. The attitude of the complainant. All offences are committed against
the State and thus the attitude of complainant should not influence
a withdrawal of a case. However, in some cases the complainant’s
attitude is taken into account in deciding whether a prosecution is
warranted.For example, when the accused is a relative of the victim,
the item stolen has been recovered, and the parents of the accused
pressure the complainant to withdraw the case.
3. Health of accused. Where the defendant’s health is poor, prosecution may be discontinued, especially in terminal illnesses.
4. Humanitarian factor. It is a cardinal rule that a prosecutor has to be
fair and not oppressive. This is a factor that should be borne in mind
in considering whether a consideration of a prosecution is merited.
For example, if a husband and wife are charged and the husband
dies in the process, the case against the wife could be withdrawn.
5. Public interest. The DPPhas to assess whether the public interest
will be served best by the prosecution.Therefore, the DPPmakes
consultation with his prosecutorial staff, especially in political cases.
6. Gravity of the offence, the circumstances surrounding the commission of the offence and its nature determine the gravity; e.g. Trespass
to land and assaults arising out of vendetta or are intended to settle
old scores.
7. Impact on international relations.
Where two sovereign states are involved, it is a good practice to
42 Bhatt –v- R (1957) E.A 332, East African Law Reports.
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consider the impact of such intended prosecution on the relations
between the affected States. In many situations most of the cases
are handled through diplomatic channels. In the Bahamas, the DPP is
guided by the written instructions of the AG as noted above. It could
be argued that this arrangement would guard against prosecutions
that would cause diplomatic stand offs between nations.
The above list is by no means exhaustive as each case is determined based on its peculiar circumstances and or merits and demerits.
Having considered how prosecutorial discretion is exercised, it
is important to consider the strategies employed in fulfillment of
DPP’s mandate.
12 PROSECUTORIAL STRATEGIES IN THE BAHAMAS
These are approaches adopted by prosecution agencies in executing their mandate. There is no “one size fit all’ strategy. Prosecution
agencies respond with strategies in accordance with the nature of
criminal conduct confronting them. As society transforms so do new
trends of crime. The ODDP Bahamas employs a number of these
strategies in order to fulfill its mandate as highlighted below:
No dropping of charges strategy: This strategy was instituted to encourage victim cooperation and to increase the number of successful
prosecutions. This is common in sexual and gender based violence
(SGBV) cases. It should be noted that more often than not that victims
of SGBV crime are dependent on the perpetrators. This strategy denies
the victim of SGBV cases the option of freely withdrawing a complaint
once formal charges have been filed. Further, the strategy limits the
prosecutor’s discretion to drop a case solely because the victim is
unwilling to cooperate. This strategy has also been relied upon by
prosecutors in the US when dealing with domestic violence cases.43

43 Corsilles, Angela. “No-drop policies in the prosecution of domestic violence cases: Guarantee to
action or dangerous solution.” Fordham L. Rev. 63 (1994): 853. At 855-6.
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Victimless prosecution strategy or Evidence Based prosecution:
This strategy entails prosecution even in the absence of the victim.44
In many situations victims of crime give up pursuing their cases for
various reasons. This can be very frustrating to any prosecutor. Nonetheless it is important to be innovative in ensuring that those who
commit crime are brought to book. This strategy involves relying on
out of court statements of victims and witnesses. Prosecution would
rely on evidence of law enforcement, medical, confessions, recorded 919 calls to seek convictions against the accused. This calls for
reliance on evidence that falls in the exceptions of the hearsay rule.
Aggressive prosecution strategy or the Felony case processor
strategy: This strategy emerged from the US and was a move to professionalize criminal justice practices and remove them from what
was perceived as corrupt political influence.45 In the Bahamas, most
felonies are indictable and tried before the Supreme Court. Felonies
are aggressively pursued, investigated and prosecuted. The process
of committing defendants for trial to the Supreme Court is done under
section 258 of the Criminal Procedure Code46 through the issuance
of voluntary bills of indictment. The charges must be clear indictable
felonies supported by credible evidence. The DPP or his/her delegated
representative must attest to the authenticity and viability of charges.
This was done to prevent abuse of the legal process.
Deterrence strategy: The deterrence theory posits that crimes can
be prevented when the costs of committing the crime are perceived
by the offender to outweigh the benefits.47 General deterrence is the
idea that the general population is dissuaded from committing crime
when it sees that punishment necessarily follows the commission of a

44 Busching, Laurence. “Rethinking Strategies for Prosecution of Domestic Violence in the Wake of
Crawford.” Brook. L. Rev. 71 (2005): 391.
45 Worrall, John, and M. Elaine Nugent-Borakove, eds. Changing Role of the American Prosecutor,
ALBANY. Suny Press, 2014 p 95-97.
46 Chapter 91 of the Laws of The Commonwealth of The Bahamas.
47 Gibbs, Jack P. “Deterrence Theory and Research Jack P. Gibbs.” The law as a behavioral instrument 33 (1986): 87.
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crime. Special deterrence involves punishment administered to criminals with the intent to discourage them from committing crimes in the
future. The prosecutors are under instructions to seek the maximum
sentences so that the would-be offenders would be dissuaded and
discouraged. The would-be offenders either gang members or drug
pushers are put on notice that there is no tolerance or lenience. The
deterrence strategy proffers that the legal machinery would be unleashed to combat their criminal conduct in a swift and firm manner.48
Charge Reduction strategy: This strategy is utilized in a limited
manner. This may take a form of plea agreements between the
prosecution and the defendant especially where evidence for the
main offence is inadequate, then the prosecution may enter an
agreement on a reduced charge. It ensures that there is a win-win
situation for justice.49
The Community prosecution strategy: This strategy is where the
DPP extends prosecutorial services to the people and other justice
agencies.50 In Free port the Grand Bahamas, there is a fully fledged
office headed by a Deputy Director of Public Prosecutions. Further
there is a Case Management Coordination office comprised of police
and counsel from the ODPP to coordinate between the public (witnesses), DPP and the court. Of course more needs to be done to reach
out more to the greater parts of the Family Islands of the Bahamas.
Prosecution led Investigations: This strategy considers the major
role prosecutors play in guiding police during investigations.51 The
prosecutors actively contribute to the analytical processes during
criminal inquiries. It is through such interactions with investigators
48 Braga, Anthony A., and David L. Weisburd. “The effects of focused deterrence strategies on crime:
A systematic review and meta-analysis of the empirical evidence.” Journal of Research in Crime and
Delinquency 49, no. 3 (2012): 323-358.
49 Shermer, Lauren O’Neill, and Brian D. Johnson. “Criminal prosecutions: Examining prosecutorial
discretion and charge reductions in US federal district courts.” Justice Quarterly 27, no. 3 (2010): 394-430.
50 Gray, Kelley Bowden. “Community Prosecution: After Two Decades, Still New Frontiers.” J. Legal
Prof. 32 (2008): 199.
51 Dandurand, Yvon. “Strategies and practical measures to strengthen the capacity of prosecution
services in dealing with transnational organized crime, terrorism and corruption.” Crime, Law and
Social Change 47, no. 4-5 (2007): 225-246.
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that they offer feedback and guide investigators for thorough and solid
cases. It is acknowledged that successful prosecutions often depend
on the quality and aptness of advice and assistance prosecutors offer
the police during investigations.52 It posited that since the prosecutors
are aware of what court requires in terms of evidence to prove the
elements of crime, then their participation would help police focus
their resources on the right areas. This is best attained through this
strategy. The DPP Bahamas relies on this strategy for high profile
cases and for serious crimes.
Exceptional Vagueness Strategy: The strategy is employed to
the use of presumptions or strict liability statutes where the act is
presumed to be “prima facie” evidence of intent.53 In the Bahamas,
the voluntary bill of indictment (VBI) of armed robbery will include a
count of receiving dishonestly obtained property in situations where
the defendant is arrested with recently stolen property. The key with
this strategy is that by avoiding the issue of intent, prosecutors side
step any discussion of the defendant’s motive, thereby reducing the
possibility that a juror might identify with the defendant’s cause. In a
situation where the defendant’s identity was in doubt due to difficult
circumstances for identification by the victim, if the defendant was
arrested with the victim’s property then the presumption under the
doctrine of recent possession kicks in.54 Where the defendant has
no reasonable explanation as to how the property came into his or
her possession, then he is presumed to be the thief.55 This may arise
where the prosecution evidence is weak on the major charge but there
are other kindred offences. This enables the prosecutor to widen his
or her net. It may conversely be argued that this embarrasses the

52 Dandurand, Yvon. “Addressing inefficiencies in the criminal justice process.” International Centre
for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, University of British Columbia (2009).
53 Damphousse, Kelly R., and Chris Shields. “The morning after: Assessing the effect of major terrorism
events on prosecution strategies and outcomes.” Journal of Contemporary Criminal Justice 23, no. 2
(2007): 174-194.
54 See section 91 of the Evidence Act, Chapter The Laws of Bahamas.
55 See R v Seymour [1954] 1 All ER 1006.
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defendant during his defence. It is a permissive practice before the
criminal justice system in the Bahamas.
13 CONCLUSION
In conclusion, the ODPP Bahamas as an independent office is in
its formative years but nonetheless it has attained some milestones
in the right direction. A lot still needs to be done to harness its independence. There must be law reforms and organizational changes to
the ODPP to enable it properly function independent of the AG. The
government of the Bahamas must prioritize the needs of the ODPP
to enable it execute its critical role of combating crime and ensuring
that the country is crime free, however only time will tell.
INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL, CRITÉRIO E
ESTRATÉGIA NA COMMONWEALTH DA BAHAMAS
RESUMO
Os conceitos de independência funcional, critério e estratégia são
consideradas as pedras angulares de uma justiça efetiva e eficiente
sob a common law. Para este fim, o estado da Commonwealth das
Bahamas alterou sua constituição nacional e estabeleceu um escritório
independente do Diretor de Ministério Público (ODPP). O ODPP deve
ter estruturas políticas-legais e organizacionais apropriadas para permitir aumentar sua independência do escritório do Procurador-Geral
(AG). Este artigo explora como o arcabouço constitucional promove a
independência do ODPP das Bahamas. É feita uma comparação com
outros ODPPs independentes, como Uganda. A última parte do artigo
examina as estratégias adotadas pelo ODPP Bahamas com o objetivo de
aumentar a independência e critérios do Ministério Público.
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Palavras-chave: Independência Funcional. Ministério Público.
Commonwealth das Bahamas.
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Cuestiones fundamentales del
“criminal compliance” en cuanto a la
responsabilidad e imputación penal
de las personas jurídicas1
Fernando M. Rodrigo2
RESUMEN

Cada vez con mayor frecuencia el Derecho penal se ocupa de la
actividad de los ciudadanos dirigida a la utilización de la riqueza. Las
respuestas adecuadas frente a los delitos en el ámbito empresario
deben ponderar particularidades del factor criminógeno de las personas jurídicas, potenciado por la pertenencia a un grupo, la mayor
lesividad, el acceso a más medios y más sofisticados, asesoramiento
de expertos y la dificultad para la individualización del responsable
en función de las limitaciones para identificar a la persona física
cuya decisión y cuya acción se plasmó en el ilícito. Además, desde
una perspectiva pública se configura una creciente preocupación del
Estado por el diseño de una política criminal que pueda dar respuesta
a la creciente criminalidad empresarial que recurre a la estructura
corporativa como herramienta para la comisión de delitos; la empresa aparece en este esquema del sistema penal como un nuevo
sujeto de imputación de responsabilidad. Como consecuencia de
1 Data de Recebimento: 20/08/2019. Data de Aceite: 20/09/2019.
2 Abogado (Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario -U.N.R.-, República Argentina);
exPresidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de
Santa Fe, República Argentina – Magister en Derecho Procesal (Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Rosario -U.N.R.-, República Argentina) – Candidato a Doctor Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Rosario -U.N.R.-, República Argentina) – Mediador Penal (Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe); Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Rosario, República Argentina (cátedras de Introducción al Derecho y Derecho Penal I –Parte
General-); exProfesor del Instituto de Seguridad Pública (I.Se.P.) –ex Escuela de Cadetes de Policías- de
la Provincia de Santa Fe, República Argentina. Miembro de la Asociación Internacional de Derecho
Penal (AIDP). E-mail: fernandorodrigo1@gmail.com
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esta coyuntura, debe tenerse presente que el auge de los programas de cumplimiento junto con la puesta en marcha de sistemas
de compliance suele enmarcarse dentro de una concepción ética de
la actividad empresarial, lo cual no debe confundirse con el marco
taxativo y subsidiario que caracteriza al Derecho penal, y analizar
el rendimiento de los programas de criminal compliance y su utilidad
para condenar, exonerar o atenuar la responsabilidad penal de las
empresas y de las personas que las dirigen.
Palabras claves: Criminal Compliance. Corrupción. Delitos en
el ámbito empresario. Programas de cumplimiento. Whistleblowing.
Denuncia de irregularidades.
1 LOS SISTEMAS DE CONTROL EN LAS
PERSONAS JURÍDICAS Y EL DERECHO PENAL
La persona jurídica es un factor criminógeno de grandes dimensiones3. Esta idea, la de la persona jurídica como factor criminógeno, ha
propiciado que de cara a prevenir los riesgos derivados de la actividad
empresarial se vengan articulando, en los diversos contextos en los
que la empresa desarrolla sus actividades (financiero, inmobiliario,
minero, etc.), mecanismos de prevención de riesgos que tienen, en
el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del
terrorismo, su versión más desarrollada.
Los sistemas de cumplimiento constituyen sistemas de control
social empresarial o estatal que ayudan al Estado y al Derecho penal en su tarea de controlar la criminalidad. La mejor forma para
optimizar esta colaboración es la introducción de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas, considerando que contar con una
organización defectuosa o no virtuosa constituye el núcleo de su
responsabilidad o culpabilidad4.
3 Sobre el impacto de la macro o extracriminalidad económica, véase: CERVINI, Raúl y ADRIASOLA,
Gabriel, El Derecho Penal de la Empresa desde una visión garantista, BdeF, Buenos Aires, 2005, pp. 3 y ss.
4 Las implicancias del compliance en el Derecho Penal no se limitan de servir de base al sistema de
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“Criminal Compliance” se refiere, al “cómo” y no al simple “sí” del
comportamiento en armonía con el derecho en el nebuloso ámbito del
Derecho penal económico, en consecuencia, es bastante más que un
error estilístico (PARK, 2019), un mero neologismo (ROTSCH, 2013,
p. 1) o un impresionante fenómeno místico (ROTSCH, 2018, p. 167).
De allí, que se denomina “compliance”5 a las medidas mediante las
cuales una persona jurídica pretende asegurarse de que sean cumplidas las reglas vigentes para ellas y su personal, que las infracciones
se descubran y que eventualmente se sancionen.
Desde esta perspectiva jurídica, necesariamente debe contemplar
una visión transdisciplinaria, donde la noción de cumplimiento del
Derecho aludida, que ha generado un enforcement autónomo que
ha contribuido a la expansión de programas de cumplimiento y de
autorregulación empresarial que propendan a la denominada due
diligence, como instrumento de valoración de empresas que, por
ejemplo, cotizan en mercado de valores o, en general, con parámetros
de evaluación por parte de quienes hacen negocios con empresas,
donde finalmente se ha incorporado también al Estado, en tanto
se constituye en un importante agente económico, ya sea por su
intervención directa en la economía o por ser el mayor requirente
de bienes y servicios que son provistos por las empresas y en tal
sentido, se han generado también políticas de evaluación de esta due
diligence por parte de organismos multilaterales de financiamiento

responsabilidad de las personas jurídicas, con ser éste el aspecto más importante. Para una visión más
amplia, puede c. NIETO MARTÍN, Adán, Responsabilidad social, gobierno corporativo y autorregulación:
sus influencias en el derecho penal de la empresa, en AA.VV., Política Criminal: Revista Electrónica
Semestral de Políticas Públicas en Materias Penales, ISSN-e 0718-3399, Nº. 5, p. 200; también: SIEBER,
Ulrich, Compliance-Programme im Unternehmensstrafrecht: Ein neues Konzept zur Kontrolle von
Wirtschaftskriminalität. In U. Sieber, G. Dannecker, U. Kindhäuser, J. Vogel, & T. Walter (Eds.), Strafrecht
und Wirtschaftsstrafrecht. Dogmatik, Rechtsvergleich, Rechtstatsachen. Festschrift für Klaus Tiedemann
zum 70. Geburtstag, Köln, 2008, pp. 1113 y ss.
5 El término compliance es un anglicismo que a pesar de su uso creciente en el mundo de la empresa
no se encuentra todavía oficialmente contemplado por la Real Academia de la Lengua Española y ello
posiblemente obedezca a que la noción del compliance ofrece varias dificultades, la primera de ellas
desde su traducción al español, que en términos generales sería la de “cumplimiento” o “conformidad”.
Sobre esta noción, véase BOCK, Dennis, Compliance y deberes de vigilancia de la empresa, en AA.VV.,
Compliance y Teoría del derecho penal, Eds: Lothar Khulen, Juan Pablo Montiel y Iñigo Ortiz de Urbina
Gimeno Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 107.
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como el Banco Mundial6 o el Banco Europeo de Inversiones7, que
exigen contar con medidas de prevención contra la corrupción para
acceder a su financiación, haciendo que el cumplimiento normativo
se constituya en una práctica e instrumento de gobernanza global
o global law.
En este contexto, es importante su significación social y no sólo
normativa, por ello, se habla de que con el “compliance” se trata de
nuevos valores (o de viejos otra vez fortalecidos) y virtudes, lo que
permite, y es central, el interés de reducción de los riesgos de responsabilidad penal y “parapenal” que existen en la propia persona jurídica
y para sus directivos o responsables. El que estos riesgos se hayan
incrementado objetivamente, y desde la percepción de los actores
afectados, mediante el crecimiento de la juridificación, internacionalización y persecución penal de las infracciones reglamentarias,
ofrece una explicación económica plausible e irrenunciable de que
las personas jurídicas estén cada vez más dispuestas a invertir en
medidas de “compliance”8.
2 LAS MOTIVACIONES DE LA POLÍTICA
CRIMINAL: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
La globalización y esencialmente su impacto económico ha
convertido al fenómeno de la corrupción9 en un problema mundial,
6 WORLD BANK, Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Program-for-Results
Financing, Dated February 1, 2012; puede c. en http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTICE/
Resources/ACS.pdf
7 EUROPEAN INVESTMENT BANK, Guide to Procurement, september 2018; puede c. en https://www.
eib.org/attachments/strategies/guide_to_procurement_en.pdf
8 KUHLEN, Lothar, Cuestiones fundamentales de compliance y derecho penal, trad. Alberto Nanzer, en
AA.VV., Compliance y teoría del derecho penal, Eds: Lothar Khulen, Juan Pablo Montiel y Iñigo Ortiz
de Urbina Gimeno, Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 64.
9 Se sostiene que la corrupción puede abarcar una serie de actos que involucran el lucro ilícito, el
fraude, la falsificación, malversación, exacciones ilegales, sobornos, entre tantos otros, volviéndose
difícil elaborar un concepto único sobre el fenómeno. En este sentido puede v. REI, Zani Andrade, A
corrupção: causas, consequências e soluções para o problema, Revista Brasileira de Administração
Pública, Rio de Janeiro, v. 30, 1999, n.3, pp. 103-115. Disponible en: http://bibliotecadigital.fgv.br/
ojs/index.php/rap/article/view/8128/6943 (consultada 16/08/2019); también: GABARDO, Emerson,
& MORETTINI e CASTELLA, Gabriel, La nueva ley anticorrupción brasileña: aspectos controvertidos
y los mecanismos de responsabilización de las personas jurídicas, Revista Eurolatinoamericana De
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de allí la preocupación que se muestra en instrumentos internacionales de Naciones Unidas o regionales, y hasta la evolución de la
legislación interna en su dictado y aplicación10, como también de la
preocupación y que hacer del Poder Judicial en dar una respuesta al
combate de este flagelo.
En este contexto,
la macrocriminalidad se produce en contextos de acción
colectiva de carácter político. De una parte, los crímenes
colectivos están políticamente condicionados, en tanto su
comisión organizada, sistemática y programada depende
de los medios o recursos que se encuentran a disposición
de quienes ejercen el poder. En este sentido, es importante
señalar que la macrocriminalidad política no comprende
todos los fenómenos de acción colectiva que se puedan
considerar parte de la criminalidad organizada, y se diferencia de la criminalidad común, de las formas especiales
de criminalidad (terrorismo y narcotráfico, entre otros) y
de la llamada criminalidad de los poderosos11.

Desde hace años, hoy con más fuerza, se muestra la enorme inquietud de evitar delitos de corrupción, dentro y fuera de la frontera
del país. Por ello, los países suscriben diferentes acuerdos y consideran diferentes recomendaciones, que coinciden en lo esencial: la necesidad de frenar la corrupción a través de medidas preventivas, pero
también la imperiosa necesidad que, ante un delito de corrupción, sus
autores sean ejemplarmente sancionados por parte del Poder Judicial.
Entre los instrumentos internacionales que son para combatir la corrupción pública y privada, se encuentra: a) la Convención sobre la
Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las
Derecho Administrativo, Santa Fe, vol. 2, N° 1, ene./jun. 2015, pp. 71-88. https://doi.org/10.14409/
rr.v2i1.4630 (consultada 16/08/2019).
10 Parece haber un fuerte consenso de que ella es percibida como un acto portador de una gran nocividad
al interés público (aunque no existan fuertes controversias en lo que se refiere al concepto de interés
público – principalmente en Estados de carácter intervencionista y social, como es el caso de Brasil).
Cfr. GABARDO, Emerson, Interesse público e subsidiariedade, Fórum, Belo Horizonte, 2009, p. 316 y ss.
11 MARTINEZ OSORIO, David, Manual de análisis contextual para la investigación penal en la Dirección
Nacional de Análisis de contextos (DINAC), de la Fiscalía General de la Nación, Colombia, 2014, p. 10,
en https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Manual-DINAC-2014.pdf (consultada 19/08/2019)
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Transacciones Comerciales Internacionales12, fue suscripta el 17 de
diciembre de 1997, por los países miembros de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) más Argentina13,
Brasil, Bulgaria, Chile y Eslovaquia; este instrumento constituye un
jalón fundamental en el desarrollo del derecho internacional relativo
a la lucha contra la corrupción, al ser una de las primeras normas
jurídicamente vinculantes en esta materia y la primera de alcance
global. Los países que han ratificado la Convención de la OCDE se
obligan a perseguir criminalmente los sobornos ofrecidos por sus
empresas a funcionarios públicos internacionales extranjeros14; b)
la Convención Interamericana contra la corrupción15; c) Convención
Internacional contra la delincuencia organizada16, y; d) la Convención
de las Naciones Unidas contra la corrupción17.
La corrupción afecta a los Derechos Humanos en su integralidad,
así se ha expresado que
(l)a corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio
espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad.
Socava la democracia y el Estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados,
menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de
la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas
a la seguridad humana18.

Los organismos de Derechos Humanos de la ONU han destacado
en varias ocasiones el impacto negativo de la corrupción sobre el

12 Ataca el lado de la oferta del soborno, en este sentido, tuvo el mérito de poner el centro de atención
en la necesidad de atacar el soborno desde la perspectiva del sector privado -y en especial las empresas multinacionales- en lugar del énfasis tradicional, que solía enfocar el problema de la corrupción,
ya sea como un asunto exclusivamente librado a la jurisdicción interna de los Estados, o como una
problemática que afecta principalmente el sector público. Para un análisis más amplio puede
13 Aprobada por la República Argentina por Ley N° 25.319.
14 QUINONES, Enery, L’évolution du droit international en matière de corruption: la convention de
l’OCDE, Annuaire français de droit international, vol. 49, no 1, 2003, pp. 563-574.
15 Aprobada por la República Argentina por Ley N° 24.759.
16 Aprobada por la República Argentina por Ley N° 25.632.
17 Aprobada por la República Argentina por Ley N° 26.097.
18 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Prefacio, párr. 1, disponible en https://
www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
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disfrute de los derechos humanos, así como la necesidad de medidas
efectivas contra la corrupción. El Consejo de Derechos Humanos
ha señalado que los Estados deben fomentar entornos propicios y
favorables para prevenir las violaciones de los derechos humanos,
entre otras formas, luchando contra la corrupción. En los últimos
años, Naciones Unidas y las organizaciones regionales han reconocido cada vez más los impactos negativos de la corrupción sobre el
disfrute de los derechos humanos.
En el ámbito regional del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, igualmente se ha identificado a la corrupción como un
obstáculo para la garantía de los derechos19 y se ha dejado claro cómo
perjudica la democracia de los Estados, impidiéndoles cumplir con
sus obligaciones de derechos humanos - tanto los civiles y políticos
como los económicos, sociales, culturales y ambientales - y el derecho al desarrollo; debilita la gobernabilidad, fomenta la impunidad,
socava el Estado de derecho y exacerba la desigualdad. Este enfoque
se recoge en recientes instrumentos, declaraciones institucionales
y en el discurso público, como ser Resolución 1/17 “Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad” y Resolución 1/18 “Corrupción
y Derechos Humanos”, ambas de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
La comunidad mundial, ha asistido atónita a un conjunto de
historias y hechos recientes mediante los cuales se han descubierto
actos de corrupción de gran significatividad, los que están siendo investigados por tribunales nacionales e internacionales, por los cuales
tanto empresas privadas como públicas se han visto envueltas en
escándalos que afectan a funcionarios y empleados del Estado, que
han sido acusados de participar en delitos de cohecho -nacional e internacional-, de negociaciones incompatibles con la función pública,
19 Autores como Rogério Gesta Leal destacan, en esta esfera, el impacto de los fenómenos corruptos
en la posibilidad de consecución de los derechos fundamentales, puede c. en: LEAL, Rogério Gesta,
Patologias corruptivas nas relações entre Estado, Administração Pública e sociedade: causas, consequências e tratamentos. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2013, p. 32 y ss.
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malversación de fondos, exacciones ilegales, concusión y hasta de
haber autorizado o publicado informes y balances falsos para poder
llevar adelante o intentar justificar sus conductas delictivas.
Investigaciones globales de las conductas desplegadas por el
exPresidente Zine-Al-Abidine Ben Ali20, la Comisión Directiva de la
FIFA21 -órgano rector del fútbol mundial-, los escándalos de Petrobras22 y Odebrecht23, lo ocurrido con la monarquía española24, como
también, lo acontecido en el caso denominado Panama Papers25,
son muestras de fenómenos que se presentan como globales, y que
confirman una realidad incontrastable del fenómeno de los delitos
cometidos en este ámbito. La República Argentina no ha estado
exenta de esta realidad, pudiendo mencionarse, a guisa de ejemplo, los casos bajo investigación judicial por las causas IBM-Banco

20 Ben Ali fue derrocado por una rebelión popular el 14 de enero de 2011, exiliándose junto a su familia
en Arabia Saudita. Tras su expulsión del poder fue condenado, en ausencia, por un tribunal de Túnez,
por los delitos de corrupción cometidos durante su gobierno que perduró por más de dos décadas.
Puede c. en https://cnnespanol.cnn.com/2011/06/20/el-ex-presidente-de-tunez-condenado-a-35-anos-por-corrupcion/ (consultada 16/08/2019).
21 Es el escándalo de corrupción más grande de la historia del fútbol, conocido como FIFA Gate, que
es un escándalo deportivo y corporativo, que se convirtió en un caso judicial luego de numerosas
investigaciones de casos de corrupción cometidos por diferentes dirigentes y personales relacionadas
a la institución, entre ellos se investigó conductas de soborno, fraude y lavado de dinero.
22 Los hechos delictivos se dieron a conocer a través de la operación Lava Jato, cuando se comenzó
a investigar una red de corrupción de dinero que operaba en Brasilia y San Pablo.
23 El caso es una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre la constructora brasileña Odebrecht en la que se detalla que la misma habría realizado pagos de sobornos a
funcionarios de 12 países: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México,
Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.
24 En fecha 12 de octubre de 2011, la Casa Real española apartó de las actividades oficiales al Duque
de Palma, Iñaki Undangarin, dos años después de haber sido imputado por delitos de corrupción.
25 Con el nombre de los Panama Papers se conoce a la investigación periodística global liderada por el
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que expuso a la
luz los negocios offshore de políticos, empresarios, deportistas y celebrities internacionales. Puede v. https://www.infobae.com/politica/2019/04/09/que-son-los-panama-papers/ (consultada 16/08/2019)
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Nación26, Skanska S.A.27, Asociación del Fútbol Argentino (AFA)28,
Hotesur S.A.29, Austral Construcciones S.A.30, Fundación Sueños
Compartidos31 o Correo Argentino32, entre tantos otros.
El Derecho penal, así como los requerimientos propios de una
sociedad conmovida por los hechos de criminalización realizados
por entes ideales, reclaman una respuesta frente a la demanda de
que -ante la utilización de estas estructuras jurídicas legales para
delinquir- se establezca algún modo de sanción para la estructura
misma -persona jurídica propiamente dicha-, más allá del castigo

26 El Caso IBM-Banco Nación se originó en el proceso licitatorio 60/93 denominado “Proyecto Centenario”, que tenía como finalidad la informatización del Banco de la Nación Argentina y que permitió la
adjudicación del proyecto informático a la empresa IBM Argentina, habiéndose determinado la participación en los hechos de distintos funcionarios del Banco, representantes de la firma IBM Argentina,
como así también de distintos particulares, algunos de ellos representantes de firmas que también
intervinieron en el proceso licitatorio; así como también, el ofrecimiento y el pago de sumas de dinero
a algunos directivos de la institución bancaria, a fin de que resultara adjudicada la firma IBM Argentina.
Puede v. https://www.lanacion.com.ar/politica/se-declaran-culpables-los-siete-acusados-del-caso-ibm-banco-nacion-nid1198415.
27 Consistió en la investigación llevada a cabo en Argentina, a partir del año 2005, para determinar
si en ocasión y con motivo de la construcción de dos gasoductos, la empresa Skanska había utilizado
facturas apócrifas para encubrir pagos de sobornos a funcionarios públicos, como también, si durante
el proceso de contratación y construcción se habían producido otros hechos irregulares.
28 El ex CEO de Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco, declaró este martes en Estados Unidos
como arrepentido en la causa que investiga una red de corrupción y pago de sobornos en la FIFA y la
Conmebol y aseguró que el ex presidente de la AFA, cobró millones de dólares en coimas por contratos
de televisación de competencias; puede c. https://www.clarin.com/deportes/futbol/burzaco-admitio-coimeado-julio-grondona-funcionarios-kirchneristas_0_rJFTm2dkf.html (consultada 16/08/2019).
Asimismo, la AFA se vio involucrada en un escándalo del Programa Fútbol para Todos, implementado
por el gobierno nacional, donde la justicia investiga el desvío de fondos públicos entre 2009 y 2015,
el período de mayor auge del programa que se encargó de la televisación del campeonato argentino,
puede c. https://rosarionuestro.com/causa-futbol-para-todos-citaron-a-indagatoria-a-los-principales-financistas-de-afa/ (consultada 16/08/2019).
29 En la causa se investiga la operatoria hotelera de la familia de un expresidente y una expresidenta
de la República Argentina, la hipótesis de investigación, es que la empresa que administra los hoteles, incluido el Alto Calafate, fueron utilizado ese hotel de lujo, al igual que otros, por empresarios
para una maniobra de alquiler de habitaciones. El empresario patagónico garantizó el pago de 935
plazas por mes, durante 2010 y 2011, sin importar si sus empleados usaban esas reservas o no, ni
si se trataba de temporada alta o baja. Puede c. https://www.infobae.com/politica/2019/02/28/la-causa-hotesur-fue-elevada-a-juicio-oral-cristina-kirchner-y-sus-hijos-son-los-principales-acusados/
(consultada 16/08/2019).
30 En esta causa se investiga a una empresa constructora que fue beneficiada con diferencias licitaciones para ejecuciones de construcciones, se investiga los delitos de fraude a la administración
pública y lavado de dinero.
31 La causa versa sobre defraudación a la administración pública con los fondos para la construcción de
viviendas sociales, en el programa “Sueños Compartidos”, donde se encuentran involucradas personas
de dicha Fundación y funcionarios públicos.
32 Se investiga la presunta maniobra de licuación de una deuda de la empresa de correos que fue la
empresa postal oficial de la República Argentina hasta el año 2003. Puede c. https://www.infobae.
com/politica/2019/06/24/avanza-la-causa-penal-por-el-acuerdo-con-el-correo-argentino-el-juez-lijo-rechazo-cerrar-el-expediente/ (consultada 08/08/2019).
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que pudiera corresponder a las personas humanas que intervengan
en los ilícitos, esto es lo que sostiene Hassemer, al expresar que “(l)
os sectores en los que se concentra el moderno derecho penal solo
indirectamente tiene que ver con el ciudadano de a pie, con el individuo; directamente se refieren a la sociedad o incluso al Estado.
La protección de bienes jurídicos en el moderno derecho penal es,
pues, cada vez más una protección institucional”33.
3 PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO Y
DEBER DE VIGILANCIA: PANÓPTICO EMPRESARIAL
EN EL DERECHO PENAL DEL RIESGO Y EN
EL DERECHO PROCESAL PENAL
El “Criminal Compliance” representa una consecuencia del derecho penal del riesgo, que se caracteriza porque el comportamiento
que va ser tipificado no se considera previamente como socialmente
inadecuado, al contrario, se criminaliza para que sea considerado
como socialmente desvalorado34 y conduce -en ámbitos distintos a
los conocidos y criticados con razón- a una revitalización de la creencia en la fuerza conformadora de costumbres del Derecho penal.
Con ello no solo se quiere decir que el “compliance” relacionado
con la criminalidad represente el medio, tenido abiertamente por
adecuado, para minimizar los específicos riesgos potenciales en la
moderna sociedad del riesgo, el criminal “compliance” representa
una reacción a la creciente hipertrofia del Derecho penal, que en
este sentido también es derecho penal del riesgo35.

33 HASSEMER, Winfried, Persona, mundo y responsabilidad. Bases para una teoría de la imputación
en derecho penal, trad. Francisco Muñoz Conde y María del Mar Díaz Pita, Temis, Santa Fe de Bogotá,
1999, p. 23.
34 Cf. PRITTWITZ, Cornelius, Sociedad de riesgo y derecho penal, trad. Adán Nieto Martín y Eduardo
Demetrio Crespo, en AA.VV.,Crítica y justificación del Derecho penal en el cambio de siglo, Coord.:
ARROYO ZAPATERO, Luis, NEUMANN, Ulfrid, NIETO MARTÍN Adán, Ediciones de la Universidad de
Castilla – La Mancha (Estudios; 91), Cuenca, 2003, p. 262.
35 ROTSCH, Thomas, Compliance y derecho penal, trad. Jaime Winter Etcheberry, en AA.VV., Tratado
de Compliance, Dir: Raúl R Saccani y Gustavo Morales Oliver, La Ley, 2018, tomo II, p. 183.
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Los programas de cumplimiento36 se vinculan con las investigaciones internas que deben realizarse en la empresa ante presuntos
hechos ilícitos cometidos por las personas que la integran, es así que
ello se enmarca en el derecho procesal penal, que constituye una gran
batalla en la que dos bandos enfrentados luchan encarnizadamente
por el control de la información. Por un lado, el fiscal, la policía y las
autoridades administrativas, los investigados públicos, que intentan
obtener la información necesaria para destruir la presunción de inocencia e imponer una sanción; del otro lado, las personas investigadas
intentan controlar el flujo de información que llega a la acusación
pública o hacerle llegar sólo aquella que le conviene.
Estas investigaciones tienen sus costes y sus complejidades, de tal
modo, son menores en un homicidio que en la comisión de un delito
en el seno de una organización, donde se suele dificultar el acceso a la
información, y donde, las organizaciones son especialmente hábiles
en la protección y ocultación de información (VAUGHAN, 1999, p.
277), estos costes crecen cuando se trata de delitos transnacionales;
por esta razón, la política criminal contemporánea ha ideado una serie
de estrategias para incrementar la eficacia y, por tanto, disminuir los
costes en la adquisición de información.
La idea es que las personas jurídicas -públicas o privadas- internalicen o implementen un conjunto de normas o medidas que traten
de asegurar la prevención de infracciones que se podrían generar
como consecuencia de las actividades que realizan o debido nivel
de complejidad de su estructura organizacional. Actualmente, se
suman a estos programas (“criminal compliance program”), los estándares de calidad, por ejemplo las normas ISO 37001, esta última
está diseñada para ayudar a las organizaciones a luchar contra el
soborno mediante el establecimiento de una cultura de integridad,
36 En los últimos años se observa cierta tendencia internacional a la evalución de los dos programas
de compliance basada en evidencias científicas, con énfasis en las métricas de efectividad. Puede c.
SAAD DINIZ, Eduardo, Compliance en la perspectiva de la criminología económica, Publicado en: DpyC
(Revista de Derecho Penal y Criminología-La Ley Argentina) 2019 (abril), pp. 252 y ss.
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transparencia y cumplimiento, es decir, busca incorporar medidas
efectivas para prevenir y hacer frente al soborno y a la corrupción.
El desafío que se presenta para el sistema penal de los diferentes
países, es adaptar un orden científico y jurisprudencial, con categorías
y principios pensados para la persona humana, a un nuevo sujeto al
que se han de imputar delitos -crímenes corporativos-. Esas orientaciones, de variada naturaleza, deberán ser puestas en relación con
la actuación de la empresa o, mejor dicho, con las personas jurídicas
privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal37, y es que, la propia sociedad ha dirigido su mirada
crítica hacia los riesgos económicos, sobre todo los emergentes de
las formas de producción, flujo financiero, ahorro y corrupción administrativa, posando su ponderación en los riesgos medioambientales,
químicos y derivados de fallas en los procedimientos.
El derecho penal en la economía, y sobre todo en lo relativo a
la actuación de las empresas, ha encontrado una legitimación social inesperada décadas atrás, en el auge del industrialismo. Esto
ha sido puesto en evidencia por Silva Sánchez, explicando que las
valoraciones sociales sobre el desarrollo económico se proyectan
fundamentalmente sobre sus riesgos, dejando a un lado los supuestos beneficios38; ello implica una opción social acerca del modo de
distribuir las cargas o costos del progreso.
3.1 Los programas de cumplimiento y estructura de
imputación – “compliance” en el ámbito privado y público
Un primer análisis es si respecto a las personas jurídicas tiene
sentido un sistema de imputación o de responsabilidad penal basado
en las mismas categorías que el existente en el caso de las personas
37 YACOBUCCI, Guillermo J., La empresa como sujeto de imputación penal, en LA LEY 2017-F, 798
(República Argentina) • DPyC (Revista de Derecho Penal y Criminología-La Ley Argentina) 2018 (marzo), pp. 77 y ss.
38 SILVA SÁNCHEZ, Jesús, Expansión del derecho penal, BdeF, Montevideo - Buenos Aires, 2011.
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físicas, que adoptará un concepto de delito basado en la estructura
del comportamiento típico, antijurídico, culpable y punible39.
En el ámbito de las estructuras jerarquizadas, la autoría de un
ilícito difícilmente pueda explicarse conforme con un principio naturalista de ejecución material. Ello puesto que, en las organizaciones
estructuradas, la distinción característica entre ordenación horizontal
y vertical (es decir, entre coordinación y división jerárquica), demuestra que la asignación de competencias es penalmente relevante para
imputar autoría o participación en la comisión de hechos ilícitos.
En este esquema, probablemente deba distinguirse entre ejecutor
material de la conducta y quien en definitiva será considerado autor.
Centrando la atención en el sistema organizativo empresarial,
éste – al igual que el ser humano – comienza a desarrollar con el
tiempo una complejidad interna que deviene en una capacidad de
autoorganización, autodeterminación y autoconducción tal, que resulta lógico –y necesario– atribuir a la empresa cierta competencia
sobre su ámbito de organización40. Desde una perspectiva tradicional del delito puede afirmarse que la capacidad de acción se ve así
sustituida por una capacidad de organización, de tal manera que, si
bien resulta complicado afirmar que una empresa actúa por sí misma, dichas dificultades desaparecen considerablemente cuando se
sostiene que, llegado un determinado nivel de complejidad interna,
la empresa comienza a organizarse a sí misma, a autoorganizarse41.
Resulta entonces evidente que el contenido material de la respon-

39 Sobre un desarrollo más profundo ver: GOMEZ JARA DIEZ, Carlos, Una teoría del delito para la
persona jurídica, en AA.VV., Tratado de responsabilidad penal de personas jurídicas, 2° edición, Eds.:
Bajo Fernández, Feijoo, Gómez-Jara Diez, Civitas, Madrid, 2016; también, GOMEZ TOMILLO, Manuel,
Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2° edición, Aranzadi, Pamplona, 2015.
40 Con diferentes matices, BOTTKE, Wilfried, La actual discusión sobre las finalidades de la pena, en
AA.VV., Política criminal y nuevo derecho penal: (libro homenaje a Claus Roxin), Eds.: Jesús María
Silva Sánchez, Bosch, 1997, p. 42.
41Dicho planteamiento viene avalado, además de por las aportaciones de la teoría de los sistemas
sociales autopoiéticos, por numerosas teorías de la organización y del management modernas. Ver, por
ejemplo, BAUSOR, Randall, Entrepreneurial Imagination, Information and the Evolution of the Firm, in:
R. W. ENGLAND (ed.), Evolutionary Concepts in Contemporary Economics, Ann Arbor, MI: University
of Michigan Press, 1994, pp. 179 y ss.; DRAZIN / SANDERLANDS, Autogenesis: A Perspective on the
Process of Organizing, Organization Science N° 3, 1992, pp. 230 y ss.
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sabilidad de la persona jurídica reside principalmente en los defectos
de la configuración de su cultura ética, sobre todo con la pretensión
de constituir un título autónomo de imputación, que no requiera de
modo pleno la transferencia desde la persona humana.
La existencia de un adecuado sistema de control y supervisión
que forme parte de un programa de integridad de la persona jurídica
aparece señalada dentro de la adecuada hermenéutica de la legislación que se encuentre vigente42.
Tan importante es este aspecto que incluso puede justificar la
exención de pena, así es dispuesto, por ejemplo, en la República
Argentina, en el artículo 9 de la Ley N° 27.401, que dispone:
Quedará eximida de pena y responsabilidad administrativa
la persona jurídica, cuando concurran simultáneamente
las siguientes circunstancias: a) Espontáneamente haya
denunciado un delito previsto en esta ley como consecuencia de una actividad propia de detección e investigación
interna; b) Hubiere implementado un sistema de control y
supervisión adecuado en los términos de los artículos 22 y
23 de esta ley, con anterioridad al hecho del proceso, cuya
violación hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes
en la comisión del delito; c) Hubiere devuelto el beneficio
indebido obtenido (…),

el supuesto de dicha norma es absolutamente diferente de los institutos de extinción de la acción y de la extinción del cumplimiento
de la pena, cual es el de que, una vez que se ha responsabilizado
penalmente a una persona jurídica privada, y se ha dictado una sentencia condenatoria con respecto de la misma, por su intervención
en la realización de alguno de los delitos previstos en el artículo 1°
de la ley, se la exime de tener que sufrir alguna de las penas previstas
en el artículo 7, en razón de determinadas circunstancias (VÍTOLO,
2018, p. 597).
42 Cada país establecerá sus exigencias, a modo de ejemplo, en la República Argentina, la Ley N°
27.401 (Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Privadas), aun sin hacer obligatoria
para toda persona jurídica la existencia de un programa de integridad, lo exige para aquellas empresas
que interactúan económicamente con la estructura estatal.
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Esos programas han de recoger fundamentalmente un conjunto
de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción
de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar
y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos por esta ley.
Para eso, claro está, y como ya se advirtiera, la identificación de los
riesgos que son propios de la particular actividad de la corporación
juega un rol fundamental, pues de su identificación, control y gobierno
depende la eficacia del programa.
De todos modos, el contenido fundamental de ese esquema de
control debe asumir la presencia de un código de ética o la existencia
de políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los
directores, administradores y empleados, independientemente del
cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de
sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comisión de los delitos
contemplados en esta ley. Esto ha de concretarse especialmente a
través de reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos
en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución
de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el
sector público (YACOBUCCI, 2018, p. 77).
La idea de un compromiso efectivo de todos los niveles de la organización se muestra en la necesidad de realización de capacitaciones
periódicas sobre el programa de integridad a directores, administradores y empleados, el análisis periódico de riesgos y la consecuente
adaptación del programa de integridad y el apoyo visible e inequívoco
al programa de integridad por parte de la alta dirección y gerencia.
Este aspecto refleja el impacto de la consideración no sólo anglo-americana, sino también la del campo continental; el Deutscher
Corporate Governance Kodex ha acuñado la idea de trasladar los
principios tradicionales del comerciante honesto -die Prinzipien des
ehrbaren Kaufmanns- que resultan un estándar para la ponderación
de su actuación comercial, hacia la empresa -die Unternehmen-.
Con esto se pretende una asimilación entre sujetos -humano/ideal
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- que se ha definido, para la empresa, como propia de un ciudadano
corporativo - Gómez Jara (2016) - , es decir, se ha intentado hallar
un equivalente funcional al contenido de la responsabilidad de la
persona humana.
Tal como ocurre en las corporaciones o empresas privadas, las
diversas estructuras de la administración pública cuentan con especiales configuraciones en los modos de organizarse, de asignar
funciones y de tomar decisiones, de modo tal que el contenido de
los programas de cumplimiento variará dependiendo de la dependencia u organismo en el que sean implementados y, asimismo, de
las particularidades del espacio estructural en el que se encuentran.
Ante este panorama, el acople de los programas de cumplimiento
en las administraciones del sector público nacional puede contribuir
a la organización de los deberes de vigilancia del funcionario público
jerárquico43 y, de esa manera, ofrecer soluciones a los problemas de
imputación propios de las organizaciones o estructuras jerarquizadas.
Las relaciones interpersonales se rigen, de entrada, por el principio
de estricta separación de esferas o principios de competencia, sin
embargo, en esas relaciones, también tiene vigencia el principio de
confianza que presupone la existencia de ciertas relaciones previas
en las que se suscitan deberes especiales recíprocos de corrección de
conductas defectuosas ajenas o de evitación de los efectos lesivos de
dichas conductas defectuosas; a partir de ahí. Los más relevante de las
relaciones regidas por el principio de confianza es un dato negativo,
es cierto que un sujeto tiene el deber de evitar los resultados lesivos
producidos prima facie en la esfera de otro sujeto; pero también es
cierto que es ese sujeto no tiene el deber de procurarse el conocimiento acerca de si el otro sujeto está obrando defectuosamente.
43 BERMEJO, Mateo G. y PALERMO, Omar, La posición jurídica del compliance officer, en AA.VV.,
Compliance y teoría del derecho penal, Eds: Lothar Khulen, Juan Pablo Montiel y Iñigo Ortiz de Urbina
Gimeno, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 189 y ss. Asimismo consultar PRITTWITZ, Cornelius, La posición jurídica (en especial, posición de garante) de los compliance officers, trad. Nuria Pastor Muñoz,
en AA.VV., Compliance y teoría del derecho penal, Eds: Lothar Khulen, Juan Pablo Montiel y Iñigo Ortiz
de Urbina Gimeno, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 212/8.
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Siguiendo en este punto al profesor Jesús María Silva Sánchez (2013,
p. 84), puede decirse que las relaciones entre el superior jerárquico y
los subordinados, existe desconfianza, de modo que surge en cabeza
del superior (subsidiariamente) un deber de vigilancia, supervisión o
control del personal subordinado.
En la jerarquía de primera línea, conlleva, a su vez, otros deberes,
el de obtener información acerca del modo en que el subordinado
gestiona su ámbito de competencia y el de instar a este a la corrección si se observan actuaciones defectuosas, evitando así posibles
consecuencias lesivas. En el caso de otros sujetos que son inferiores
jerárquicos frente al personal de primera línea, pero que tienen deberes de vigilar a otros subordinados (por ejemplo, el propio “compliance officer”), el deber contiene otras particularidades: conlleva
el deber de obtener información y el de transmitirla al superior con
capacidad de corrección.
En consecuencia, la implementación de un programa de cumplimiento eficaz ex ante tendría efectos inmediatos en la atribución de
responsabilidad individual frente a la comisión de delitos de corrupción en algún órgano o dependencia de la administración pública:
permitiría neutralizar o excluir imputaciones de imprudencia dirigidas
contra el personal jerárquico o de dirección. Aunque a estos les cabría
la obligación de gestionar dicho programa (de modo que una gestión
defectuosa podría generar responsabilidades penales conforme las
reglas generales), la implantación de un programa público de cumplimiento (con la consecuente asignación de los deberes de vigilancia
a un departamento de cumplimiento o un “public compliance officer”)
haría surgir nuevas posiciones (delegadas) de garante (GONZÁLEZ
BAUTISTA, 2007, p.203).
La posibilidad de imponer una sanción penal al vigilante requerirá
que, a dicha infracción le siga objetivamente el inicio de ejecución
de un delito -en el caso de que dicho delito sea doloso- o la propia
consumación de un delito -en el caso de que sea imprudente-, por
parte del tercero vigilado.
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3.2 “Compliance” como forma de organizar la vigilancia
El punto de partida de cualquier análisis de posiciones de garantía
dentro de una empresa debe ser la consideración de la posición de
garantía del empresario como tal (FEIJOO SÁNCHEZ, 2007, p. 184),
la que, según Silva Sánchez, debe identificarse con la posición de
garante de los socios (SILVA SÁNCHEZ , 1997, p. 9).
Se suele afirmar que la posición de garantía de los administradores
tiene una doble dimensión: una dimensión ad intra, orientada a la
evitación de resultados lesivos para la propia empresa, que hace del
administrador un garante de protección (Beschützergarant); y una
dimensión ad extra, orientada a la evitación de resultados lesivos
que se produzcan sobre personas externas a partir de la actividad de
los miembros de la propia empresa, en cuya virtud un administrador
aparece como un garante de control (Sicherungs, o bien Überwachungsgarant).
Establecida la posición de garantía debe considerarse el fenómeno de la delegación de competencias44. Aunque ello no se formule
normalmente en estos términos, debe entenderse que la delegación de competencias constituye un mecanismo de transferencia y
transformación; transferencia porque, en virtud de la delegación,
el delegante hace surgir una posición de garantía en el delegado y,
transformación, porque la posición de garantía del delegante no desaparece, sino que se transforma, en virtud de dicha transformación,
la posición de garantía del delegante pasa a verse como secundaria o
residual45. Al delegante ya no le compete el deber de control directo
de los focos de riesgo que se hallan en el ámbito de competencia
44 Cf. LASCURAIN SÁNCHEZ, Juan Antonio, Fundamento y límites del deber de garantía del empresario, EN AA.VV., Hacia un derecho penal económico europeo. Jornadas en honor del profesor Klaus
Tiedemann, Madrid, 1995, pp. 209 y ss. El titular de la empresa puede observar su deber de tres modos:
inmediatamente, mediatamente o por delegación; el ejercicio mediato supone una posición instrumental
-carencia de un margen de autonomía- del subordinado.
45 Cf. BACIGALUPO ZAPATER, Enrique, La posición de garante en el ejercicio de funciones de vigilancia en el ámbito empresarial, en AA.VV., La responsabilidad penal de las sociedades, Dir.: Enrique
Bacigalupo Zapater, CGPJ, Madrid, 1994, pp. 61 y ss.

268

Revista Acadêmica Escola Superior do Ministério Público do Ceará

del delegado, pero, sí le incumben una serie de deberes con objeto
diverso, “verbigracia”, la correcta selección, formación e información
del delegado, la dotación a este con los medios necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, la coordinación de la actuación de
los diversos delegados y, sobre todo, el deber de vigilancia.
Como se señalara, el deber de vigilancia de los órganos superiores
de la persona jurídica es delegable en terceros internos o externos;
una forma de delegación especialmente relevante parece ser aquella
en cuya virtud los órganos de administración de la persona jurídica
transfieren la gestión del programa de cumplimiento a un complience
officer o a un departamento de cumplimiento integrado por varias
personas bajo la dirección de un chief complience officer (CCO).
En consecuencia, la infracción del deber de vigilancia no es punible en sí misma, la posibilidad de imponer una sanción penal al
vigilante requiere que a dicha infracción -y en relación de imputación
objetiva con ella- le siga al menos el inicio de la ejecución de un delito
(en el caso que sea un delito doloso) o la propia consumación de un
delito (en el caso de que se trate de un delito imprudente) por parte
del tercero vigilado. Esto significa que la sanción de la infracción de
deberes de vigilancia está sujeta a alguna clase de accesoriedad, y
será considerada particularmente en la investigación del delito como
al aplicar la pena en caso de confirmarse la responsabilidad penal46.
4 WHISTLEBLOWING Y DUE DILIGENCE
La relevancia de esta integridad corporativa se refleja en la adop-

46 Este aspecto ha sido receptado, en Argentina, por la Ley N° 27.401, la que en su artículo 8, dispone
que para graduar la pena se considerará por parte de los jueces “el incumplimiento de reglas y procedimientos internos; la cantidad y jerarquía de los funcionarios, empleados y colaboradores involucrados
en el delito; la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes; la extensión del
daño causado; el monto de dinero involucrado en la comisión del delito; el tamaño, la naturaleza y la
capacidad económica de la persona jurídica; la denuncia espontánea a las autoridades por parte de la
persona jurídica como consecuencia de una actividad propia de detección o investigación interna; el
comportamiento posterior; la disposición para mitigar o reparar el daño y la reincidencia” (el resaltado
me pertenece).
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ción por parte de las empresas de canales de denuncia internos.
A través de esos mecanismos de advertencia se podrán poner en
conocimiento las irregularidades -también hacia controles externosy, al mismo tiempo, obtener la protección del sujeto47 -whistleblower- que ha concretado la comunicación sobre la posible ilicitud.
De ese modo se busca evitar represalias sobre el miembro de la
organización que da cuenta de situaciones contrarias al programa
de integridad o directamente constitutivas de sospecha de ilicitud
(RAGUES i VALLÉS, 2013).
El origen del término whistleblower se remonta a la práctica de los
oficiales de policía británicos que hacían sonar sus silbatos (whistle)
soplando (blow), cuando presenciaban la comisión de un presunto
delito. Mediante esta acción, alertaban a los ciudadanos, así como
a otros policías del peligro.
En el contexto actual puede referirse a cualquier persona que,
trabajando en sectores públicos o privados, denuncia un hecho
constitutivo de delito, peligro o fraude, y que está siendo silenciado.
Así pues, es un concepto aplicable a políticos, científicos, profesores,
funcionarios y trabajadores de empresas, organismos e instituciones.
Promovido especialmente en ámbitos anglosajones, tiene especial relevancia en la protección del sistema público, pero también
en la empresa privada en la que se pueden producir diversos delitos (evasiones de impuestos, receptación y blanqueo de capitales,
pago de comisiones ilegales, estafas y fraudes, protección de datos,
contra la propiedad intelectual e industrial, contra el mercado y los
consumidores, corrupción privada, contra la Hacienda Pública y la
Seguridad Social, etc.).
En verdad, el programa ha de estar continuamente sometido a
actualizaciones que le permitan enfrentar la dinámica de riesgos
propia de cada actividad y, paralelamente, reacomodarse cuando
47 Los whistleblowers cuentan con especial protección en países como Reino Unido, Estados Unidos,
Canadá, Bélgica, Francia, Noruega, Holanda e incluso en Rumanía, a pesar de ser un país de cuestionable posición en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).
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se han observado situaciones no contempladas originariamente.
Esto último incluso podrá surgir de experiencias sobre violaciones
al código de ética.
Habitualmente, cuando se trabaja de cara a la imputación dentro
de la estructura empresarial, el derecho penal se ha servido de dos
grandes líneas de consideración. Desde una aproximación vertical,
con cierto grado de subordinación, la noción fundamental es la
delegación. Ésta implica la transferencia de competencias desde el
delegante al delegado, con la peculiaridad de un ámbito de responsabilidad residual que permanece a cargo del delegante y sobre el
que ha de responder. Entre éstos, se integra, además de la selección
del delegado y de la provisión de medios e información, de ciertos
deberes difusos de vigilancia. (YACOBUCCI, 2018, p.77).
Por otro lado, ya en un orden tendencialmente horizontal, la regla esencial es el principio de confianza. Su operatividad indica que
es posible confiar, por un lado, en que la prestación que se recibe
ha sido conformada de acuerdo a la ley. Y, por el otro, que aquella
que se transfiere o entrega ha de ser utilizada dentro del marco de
legalidad correspondiente por el receptor. Esto facilita y dinamiza el
intercambio y acota la responsabilidad del sujeto (YACOBUCCI, 2010).
La debida diligencia -due diligence- supone, por el contrario,
una reducción en la eficacia de descarga de responsabilidad en esos
niveles. Así, se establece la obligación de un control más intenso y
directo e implica que en la delegación esa tarea de supervisión no
puede ser meramente difusa. Además, el principio de confianza
cede frente a las exigencias de informarse, controlar y estudiar a los
terceros con los que se actúa. El presupuesto, como ha remarcado
Silva Sánchez, pareciera ser la desconfianza como principio (SILVA
SÁNCHEZ , 2013, p.84).
En su desarrollo actual, el concepto de diligencia debida (due diligence) aporta herramientas del ámbito empresarial y de Derechos
Humanos, vinculando a las normas de autorregulación (empresarial)
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con la regulación heterónoma (proveniente del Estado) y resultando
transversal en el estudio de las violaciones a derechos humanos en el
contexto de conflictos donde intervienen empresas transnacionales
(CUFRÉ, et al., 2018, p. 229).
En el marco del gobierno corporativo, se entiende a la debida
diligencia como un proceso para la prevención de riesgos en transacciones de valores y financieras de importancia y en el diseño
de actividades operativas48. Es un análisis económico, financiero y
legal que se realiza sobre la empresa que se planea adquirir, a fin
de minimizar riesgos; por otro lado, se habla de debida diligencia
en Derecho Internacional de los Derechos Humanos para indicar la
responsabilidad del Estado por los actos cometidos por terceros49.
Se trata de dos enfoques, con diferentes estándares y sujetos (el
primero, las empresas, y el segundo, los Estados), que confluyen en
la discusión sobre violaciones de Derechos Humanos por parte de
las empresas. La relación entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el sector empresarial ha cobrado importancia a medida
que han aumentado las actividades de las empresas en cuanto a la
creación de empleo y riqueza a través del comercio, la inversión y
las operaciones financieras, y debido a que los Estados miembros
de este Organismo han puesto énfasis en la importancia que tiene la
inversión privada en el desarrollo interno de los países.
En concreto, la debida diligencia es necesaria durante los procesos
de transformación societaria y adquisiciones, para la verificación de
irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades en las personas jurídicas involucradas y el monitoreo y evaluación
continua de la efectividad del programa de integridad que requiere
la existencia de un responsable interno a cargo del desarrollo, coor48 MARTÍN-ORTEGA, Olga, La diligencia debida de las empresas en materia de derechos humanos:
un nuevo estándar para una nueva responsabilidad, en Papeles el tiempo de los derechos, 2013, nro.
9, ISSN: 1989-8797, en: http://www.tiempodelosderechos.es/es/biblioteca/doc_download/59-la-diligencia-debida-de-las-empresas-en-materia-de-derechos-humanos.html (consultado 16/08/2019).
49 Puede c. LOZANO CONTRERAS, José Fernando, La noción de debida diligencia en Derecho Internacional Público, Atelier, Barcelona, 2007.

272

Revista Acadêmica Escola Superior do Ministério Público do Ceará

dinación y supervisión del programa de integridad.
Es de suma importancia recordar que el respeto a los Derechos
Humanos ha sido uno de los principales pilares sobre los que se
fundó ese Organismo Internacional, por lo que el crecimiento de
la actividad económica se ha convertido en un tema de especial
atención para sus integrantes, ya que es necesario evitar que las
prácticas empresariales afecten a las personas y sus derechos o, en
todo caso, impulsar medidas que contrarresten el daño provocado y
que comprometan a las empresas a no repetir la conducta causante
de afectación.
Existen avances y sistematización respecto a las obligaciones y
responsabilidades de las empresas en torno a los Principios Rectores de Naciones Unidas50, donde se entiende a la debida diligencia
como un proceso continuo de gestión que una empresa prudente
y razonable debe llevar a cabo, a la luz de sus circunstancias, para
hacer frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos
(CUFRÉ, et al., 2018, p. 229).
En este ámbito de debida diligencia las empresas deben tomar
medidas, como obligación de hacer y no como mera abstención de
generar impacto en derechos humanos51, para identificar, prevenir,
mitigar y dar respuesta al impacto generado. En igual sentido se ha
50 Debe verse los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica
del marco de las Naciones Unidas para ‘proteger, respetar y remediar’”, que fueron elaborados por el
Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas
transnacionales y otras empresas, el Consejo de Derechos Humanos hizo suyos los Principios Rectores
en su resolución 17/4, de 16 de junio de 2011. Estos Principios Rectores se basan en el reconocimiento
de: a) Las actuales obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y
las libertades fundamentales; b) El papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad
que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar
los derechos humanos; c) La necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de
recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento. Estos Principios Rectores se aplican a todos
los Estados y a todas las empresas, tanto transnacionales como de otro tipo, con independencia de
su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura. Estos Principios Rectores deben entenderse
como un todo coherente y ser interpretados, individual y colectivamente, en términos de su objetivo
de mejorar las normas y prácticas en relación con las empresas y los derechos humanos a fin de
obtener resultados tangibles para las personas y las comunidades afectadas, y contribuir así también
a una globalización socialmente sostenible. Sobre el tema puede c. CARNEIRO FREIRE, Mary otros,
Cuaderno Guía de los Principios Rectores ONU sobre Empresa y Derechos Humanos, Puerta de Entrada,
Sustentia, España, 2013, pp. 19 y ss.
51 BILCHITZ, David, ¿Son los principios rectores de la ONU adecuados para regular a las empresas?,
en Revista Sur, 2010, vol. 7, nro. 12, ps. 209-241, en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r26672.pdf
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leído a la diligencia debida en la modificación de las Directrices de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) en su sección de políticas generales.
5 CONCLUSIÓN
Los programas de cumplimiento no consisten sólo en prevenir
irregularidades, tienen por objetivo, también, detectarlas y sancionarlas. Es al legislador al que le corresponde establecer cuál es la
importancia del aspecto reactivo de los programas de cumplimiento
y que importancia tendrá la colaboración de la empresa con la administración de justicia, así, podrá considerarse que la colaboración no
constituirá premio alguno, o servirá como atenuante, o será tenida
en consideración en la determinación de la pena o ser utilizado como
un principio o criterio de oportunidad procesal, lo que constituye un
estímulo más fuerte que los anteriores.
La decisión político criminal de dar importancia a la cooperación
con el proceso penal de la persona jurídica, a partir del cumplimiento
de los “criminal compliance program”, es una decisión importante,
en cuanto afecta a la estructura profunda del proceso. El premio a la
cooperación supone buscar una alianza estratégica dentro del proceso entre la empresa y el titular de la persecución pública, en otras
palabras, auxiliará a los fiscales en la investigación de las causas de
las infracciones económicas, y valdrá en el estudio de las formas de
control del comportamiento corporativo socialmente dañoso, del
control social del negocio y de la evaluación del funcionamiento del
Sistema de Justicia Criminal.
En suma, la perspectiva penal y procesal penal del “compliance”
obliga a los funcionarios, que deben perseguir y en su caso sancionar los ilícitos penales, a mantener la mente abierta y profunda
reflexión acerca de cómo el “compliance” puede integrarse en el
sistema penal, donde los operadores del sistema penal examinen
los programas de cumplimiento como se examina la tipicidad o las
causas de justificación.
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FUNDAMENTAL ISSUES OF THE “CRIMINAL COMPLIANCE”
WITH REGARD TO THE RESPONSIBILITY AND CRIMINAL
IMPUTATION OF CORPORATE ENTITY
ABSTRACT
Criminal law deals with the activity of citizens aimed at the use of
wealth. The appropriate responses to crimes in the business environment
must weigh particularities of the criminogenic factor of legal persons,
enhanced by membership in a group, the greatest injury, access to more
and more sophisticated means, expert advice and difficulty in the individualization of the person in charge based on the limitations to identify
the natural person whose decision and whose action was reflected in the
wrongful act. In addition, from a public perspective there is a growing
concern of the State for the design of a criminal policy that can respond
to the growing corporate crime that uses the corporate structure as a tool
for the commission of crimes; The company appears in this scheme of
the criminal system as a new subject of imputation of responsibility. As
a consequence of this situation, it should be borne in mind that the rise
of compliance programs together with the implementation of compliance systems is usually framed within an ethical conception of business
activity, which should not be confused with the taxative and subsidiary
framework that characterizes criminal law, analyzing the performance
of criminal compliance programs and their usefulness to condemn,
exonerate or mitigate the criminal responsibility of companies and the
people who run them.
Keywords: Criminal Compliance. Corruption. Corporate criminality.
Criminal compliance program. Whistleblowing. Due diligence.
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