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Responsabilidade (individual) penal  

 

Necessidade de se demonstrar “a mínima 

relação de causa e efeito entre as 

imputações e a sua função na empresa, sob 

pena de se reconhecer a responsabilidade 

penal objetiva” (STJ, HC n. 171.976/PA, Rel. 

Min. Gilson Dipp, DJe 13.12.10). 

 



Responsabilidade (individual) penal  

Conduta (comissiva ou omissiva) + 

vontade/intenção (dolo) ou culpa 

 

No Brasil, a responsabilidade 

penal objetiva não é admitida 

Direito Penal Clássico 

(antropocêntrico) 

 



Evolução histórica da responsabilidade penal 

Coletivização da 

vida social 

Surgimento de novas 

formas de 

criminalidade     

(crimes econômicos) 

Número elevado de 

condutas criminosas 

praticadas no âmbito da 

pessoa jurídica  

Difundida a 

possibilidade de a 

pessoa jurídica 

figurar como sujeito 

ativo de crimes 



Dificuldades na responsabilização penal dos crimes 

praticados no âmbito da figura complexa (pessoa jurídica) 

• Constituição Federal autoriza a responsabilização criminal das 

pessoas jurídicas por crimes ambientais (art. 225, § 3.º) e crimes 

contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular 

(art. 173, § 5.º); 

 

• Apenas os crimes ambientais receberam a devida regulamentação (Lei 

n. 9.605/98); 

 

• Dificuldade de individualização das condutas – acusações genéricas 

apenas por figurar no contrato social da empresa ou em razão da 

posição hierárquica. 



Dificuldades na responsabilização penal dos crimes 

praticados no âmbito da figura complexa (pessoa jurídica) 

“Deve-se ter em mente, portanto, que, em 

matéria de crimes societários, a denúncia 

deve expor, de modo suficiente e 

adequado, a conduta atribuível a cada um 

dos agentes, de modo que seja possível 

identificar o papel desempenhado pelos 

denunciados na estrutura jurídico-

administrativa da empresa”. 

 

(STF, HC n. 127.415/SP, Rel. Min Gilmar Mendes, DJe 

27.09.16). 



Soluções adotadas para ultrapassar a dificuldade na 

identificação (e individualização das condutas) dos autores dos 

crimes econômicos: teorias importadas 

Teoria do  

Domínio do Fato 
Teoria da  

Cegueira Deliberada 



Teoria do Domínio do Fato 

 Ganhou notoriedade no cenário nacional em virtude da ação penal n. 470/MG 

– STF (mensalão); 

 

 Finalidade: distinguir a figura do autor e do partícipe; 

 

 Requisitos: (i) ente organizado que funciona de modo autônomo por estrutura 

verticalizada e hierárquica; (ii) fungibilidade do autor imediato (executor 

material); (iii) dissociação da ordem jurídica (ex: PCC); e (iv) elevada 

disposição do autor para o fato. 

Crítica: Claus Roxin entende que a teoria seria inaplicável às 

empresas, pois nesse caso inexiste o requisito da desvinculação 

da ordem jurídica. Segundo Roxin, na empresa, quem recebe a 

ordem pode recusar seu cumprimento, de modo que eventual 

“ordem” superior seria considerada apenas instigação. 

 



Teoria do Domínio do Fato: Operação Lava Jato 

Alegações finais do Ministério Público Federal:  

 

“AULER [presidente do Conselho de Administração da Camargo 

Corrêa] também deve ser considerado autor mediato das condutas 

criminosas praticadas por LEITE, sobre quem detinha domínio da 

vontade, conforme já explanado” (JF/PR, Ação Penal n. 5083258-

29.2014.404.7000). 

 

A teoria do domínio do fato também foi utilizada pelo Ministério 

Público Federal para pedir a condenação do presidente da holding 

Odebrecht S.A (JF/PR, Ação Penal n. 5036528-23.2015.404.7000).  



• Conceito: o agente não pode alegar o 

desconhecimento da ação criminosa 

quando, podendo e devendo conhecê-la, 

optou, deliberadamente, pela ignorância; 

 

• Finalidade: impedir que o administrador, 

confrontado pela evidência de crimes 

cometidos por subordinados, alegue, 

placidamente, que “não sabia de nada”;  

 

• Requisitos: a) o agente deve saber que 

há relevante probabilidade da existência 

de um fato criminoso; e b) decida, 

propositalmente, evitar conhecê-los; e 

 

• Crítica: incompatível com o sistema 

jurídico penal pátrio.  

Teoria da Cegueira deliberada – (Willful Blindness) 



“Entendo que [Ivan Vernon] agiu dolosamente ao ceder sua conta para que Pedro 

Correa pudesse receber valores decorrentes do esquema criminoso da Petrobrás. Era 

um assessor de confiança de Pedro Correa. É possível que não tivesse conhecimento de 

detalhes do esquema criminoso da Petrobrás. Entretanto, o recebimento em sua conta de 

depósitos, em seu conjunto vultosos, sem origem identificada e estruturados, era 

suficiente para alertá-lo da origem criminosa dos recursos recebidos. (...) Em síntese, 

aquele que realiza condutas típicas à lavagem, de ocultação ou dissimulação, não elide o 

agir doloso e a sua responsabilidade criminal se escolhe permanecer ignorante 

quando a natureza dos bens, direitos ou valores envolvidos na transação, quando tinha 

condições de aprofundar o seu conhecimento sobre os fatos” (JF/PR, Ação Penal n. 

5023135-31.2015.4.04.7000/PR, Juiz Federal Sérgio Fernando Moro, 29.10.15). 

Operação 

Lava Jato 

Teoria da Cegueira deliberada – (Willful Blindness) 



Teoria da Cegueira deliberada – (Willful Blindness): Lava Jato 

A teoria da cegueira deliberada foi 

utilizada para fundamentar o recebimento 

da denúncia oferecida contra Cláudia 

Cruz, mulher de Eduardo Cunha, também 

por suposta lavagem de dinheiro (JF/PR, 

Ação Penal n. 5027685-

35.2016.4.04.7000/PR, Juiz Federal Sérgio 

Fernando Moro, 09.06.16). 



“Um dia, os juristas vão se ocupar do direito 

premial. E farão isso quando pressionados 

pelas necessidades práticas (...) Delimitando-

o com regras precisas, nem tanto no interesse 

do aspirante ao prêmio, mas sobretudo no 

interesse superior da coletividade”  

 

                  Rudolf Von Ihering, 1.883 

Justiça Criminal Negocial 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contextualização histórica: Processo Penal 

Judas Iscariotes 

(Mateus 26:14-16) 

Segunda Guerra 

Mundial (1.939/45) 
EUA:  

Leniency program (1978) 

Justiça Criminal Negocial  

(CF/1988 – art. 98, I) 

Operazione Mani Pulite 

(1992) 

Organização criminosa   

(Lei nº 12.850/13) 



Métodos de investigação criminal 

Binômio fundamental: 

interceptação telefônica e 

busca e apreensão 

Novo paradigma:  

prisão e delação premiada 



 

 

 

  

Operação Lava Jato em números 

Fonte: http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/resultados/a-

lava-jato-em-numeros-1. Atualizado em 07.11.16. 

70 ACORDOS DE COLABORAÇÃO 

PREMIADA FIRMADOS COM 

PESSOAS FÍSICAS 

 

6 ACORDOS DE LENIÊNCIA (pessoas 

físicas e jurídicas) 

* Acordo de Leniência n. 06/2015, firmado 

com a Construções e Comércio Camargo 

Corrêa S.A. e seus dirigentes 

RESULTADOS 

DA OPERAÇÃO 

LAVA JATO 



Delação Premiada x Acordo de Leniência  

Delação premiada 

Lei n. 12.850/13 (organização criminosa) 

Responsabilidade penal 

Requisitos não cumulativos: (art. 4º, I a V) 

 

I. Identificação coautores, partícipes e infrações penais;  

 

II. Revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 

 

III. Prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; 

 

IV. Recuperação (total ou parcial) do produto ou proveito das infrações penais; e 

 

V. Localização de eventual vítima (com sua integridade física preservada). 

Benefícios: Perdão judicial (isenção de pena); redução de até 2/3 (pena privativa de liberdade) ou 

substituição por pena restritiva de direitos (art. 4º) 



Delação Premiada x Acordo de Leniência  

Acordo de Leniência 

Lei n. 12.529/11 (infrações contra a ordem econômica);  

Responsabilidade administrativa 

Requisitos cumulativos:  
 

(art. 86 da Lei 12.529/11) 

 

I. Identificação dos demais envolvidos na infração;   

II. Obtenção de informações e documentos que comprovem a infração noticiada ou sob investigação;  

 

(art. 86, § 1º da Lei 12.529/11) 

 

I. Empresa  deve ser a primeira a se qualificar; 

II. Empresa deve cessar completamente seu envolvimento na infração; 

III. SG não pode dispor de provas suficientes para a condenação no momento da propositura do acordo; 

e 

IV. Empresa deve confessar sua participação e cooperar plena e permanentemente com as investigações.  

Benefícios: Extinção da ação punitiva (caso a SG não tiver conhecimento prévio da infração noticiada), e nas 

demais hipóteses, redução das penas aplicáveis de um a dois terços (art. 86, § 4º, Lei n. 12.529/11). Extinção 

da punibilidade dos crimes contra a ordem econômica e cartel (art. 87 da Lei n. 12.529/11). 



Delação Premiada x Acordo de Leniência  

Acordo de Leniência 

Lei n. 12.846/13 (infrações licitatórias e de corrupção) 

Responsabilidade administrativa 

Requisitos cumulativos:  

 

(art. 16 da Lei 12.846/13) 

 

I. Identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; e   

II. Obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração;  

 

(art. 16, § 1º da Lei 12.846/13) 

 

I. Pessoa jurídica deve ser a primeira a se manifestar; 

II. Pessoa jurídica deve cessar completamente seu envolvimento na infração; e 

III. Pessoa jurídica deve admitir sua participação no ilícito e cooperar plena e permanentemente 

com as investigações  

 

Benefícios: Isenção de penas (publicação extraordinária da decisão condenatória e proibição de receber 

incentivos públicos pelo prazo mínimo de um ano e máximo de cinco anos) e redução, em até 2/3, do valor da 

multa aplicável. 



Justiça negocial indiscriminada 

 

• “é equivocado supor-se que a personalidade favorável do agente 

constitua requisito de validade do acordo de colaboração. (...) a 

confiança não se extrai, previamente, da personalidade, das 

características pessoais ou dos antecedentes do delator; ela é 

construída objetivamente a partir da fidedignidade das informações 

por ele prestadas, dos elementos de prova que concretamente vierem 

a corroborá-las e de sua efetividade para as investigações. (...) 

Ordem denegada” (HC n. 127.483/PR, STF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 

04.02.16). 

• Defesa do Sr. Erton Medeiros Fonseca (Galvão Engenharia) impetrou habeas corpus, pugnando 

pelo reconhecimento da ilegalidade do despacho que homologou o acordo de colaboração 

premiada firmado entre MPF e Alberto Youssef; 

 

• O art. 4º, § 1º, da Lei nº 12.850/13: “Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em 

conta a personalidade do colaborador (...)”; 

 

• “o delator seria um criminoso profissional há no mínimo 20 anos, que já desrespeitou um 

acordo anterior [caso Banestado]”; 
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