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RESUMO 
 
 
 
 

Para o fortalecimento de uma República, é imprescindível que cada integrante desenvolva o 

seu papel com diligência e probidade. Nas organizações públicas e privadas existem funções 

designadas especificamente para avaliar os procedimentos executados, apontar as falhas e os 

erros, coma finalidade de retificá-los e evitar sua reincidência (CASTRO, 2009). Este trabalho 

estuda uma doutrina denominada “Teoria da Cegueira Deliberada” que tem sido cada vez 

mais aplicada pelos Tribunais brasileiros, no mais variados ramos do Direito, concluindo pela 

possibilidade ou não de aplicá-la a casos envolvendo pareceristas jurídicos e estudando a sua 

expansão aos órgãos de controle e auditoria. 

 

Palavras-chave: cegueira deliberada, instruções de avestruz, evitação consciente, dolo 

eventual, pareceristas jurídicos, administração pública brasileira. 

 



ABSTRACT 
 
 
 
For the strengthening of a Republic, it is imperative that each member develops his role with 

diligence and probity. In public and private organizations, there are functions specifically 

designed to evaluate the procedures performed, to point out failures and errors, with the 

purpose of rectifying them and avoiding their recurrence (CASTRO, 2009). This paper studies 

a doctrine called "Willfull Blindness Doctrine" that has been increasingly applied by the 

Brazilian Courts, in the most varied branches of Law, concluding on whether or not to apply it 

to cases involving legal experts and studying the expansion of the doctrine to the 

governmental control and audit bodies. 

 

Key-words: willfull blindness, ostrich instructions, conscious avoidance, legal judgments, 

Brazilian public administration. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
  

A Teoria da Cegueira Deliberada é uma doutrina com origem no Direito Penal anglo-

saxão que desperta grande interesse pela sua potencial capacidade de atingir um dos mais 

graves e históricos problemas do Brasil: a impunidade – assegurada sobretudo a uma diminuta 

e privilegiada classe de réus que reúne as melhores condições técnicas e financeiras para se 

blindarem e se defenderem. São os famosos criminosos de colarinho branco. 

Nos julgamentos da chamada ‘Operação Lava-Jato’, a teoria foi extensivamente 

aplicada como fundamento de várias condenações por crimes contra o sistema financeiro e 

contra a Administração Pública, o que – considerando a abrangência e a repercussão da 

operação – despertou o interesse da comunidade jurídica em rediscutir e analisar a recepção 

da doutrina no ordenamento jurídico brasileiro. 

No entanto, a aplicação da teoria pela jurisprudência brasileira é mais antiga que a 

mencionada operação e o seu uso continua se expandindo para outros ramos do Direito. Na 

história recente do Direito do Trânsito, o princípio do in dubio pro societate relativizou o in 

dubio pro reu nos casos em que um condutor – devidamente esclarecido sobre os riscos da 

direção perigosa após inúmeras campanhas, públicas e privadas, nos mais variados meio de 

comunicação – assume o risco de produzir resultados criminosos ao praticar “rachas” ou 

dirigir embriagado e em alta velocidade. 

Assim, o agir com conhecimento deixou de ser apenas o agir com conhecimento 

positivo, mas também com indiferença quanto à elevada probabilidade da ocorrência de um 

fato, criando ou incrementando um risco não permitido. São as circunstâncias fáticas de um 

caso concreto que informam o grau de probabilidade de conhecimento que o agente poderia (e 

deveria) ter (MORO, 2010; BITENCOURT, 2017). 

Em que pese haver muita discussão sobre a legalidade da utilização da teoria da 

cegueira deliberada no ordenamento jurídico brasileiro, na prática ela já está sendo utilizada 

no país por vários Tribunais e nos mais variados ramos do Direito. A teoria já foi inclusive 

aplicada no âmbito do Direito Administrativo para emitir uma decisão contrária a um 

parecerista jurídico com fundamento na cegueira deliberada (TRF1, 2017), o que, a princípio, 

poderia se aplicar a qualquer agente público responsável pela elaboração de peças consultivas, 

incluindo aqueles integrantes dos órgãos de controle e de auditoria. 
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1.1 PROBLEMA 
 

A prática sistemática de ilícitos por uma coletividade de indivíduos é usualmente 

realizada com o auxílio de uma ou mais pessoas que prestam serviços lícitos, o que inviabiliza 

qualquer tentativa de saber quais eram as suas reais intenções (ex: obter vantagens) e de puni-

las para finalmente quebrar o sistema montado. O principal exemplo é o da lavagem de 

dinheiro, em que as organizações criminosas – cada vez mais sofisticadas – terceirizam o 

processo de lavagem a pessoas que se defendem sob a alegação de desconhecimento da 

origem do dinheiro (MORO, 2010). 

Esse tipo de escudo protetivo, forjado pelo subjetivismo, é muito utilizado nas mais 

diversas situações. Até mesmo quando o normal seria esperar do acusado um mínimo de 

diligência. O problema é que não existem mecanismos eficientes que permitam a 

responsabilização desse tipo de prática. Seria a teoria da cegueira deliberada o instrumento 

adequado para suprir essa lacuna? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Recente decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região fundamentou o 

prosseguimento de uma ação penal contra um parecerista jurídico por ter cometido crime 

previsto na lei de licitações públicas com fundamento da teoria da cegueira deliberada 

(BRASIL, 2017). Portanto, a teoria poderia ser aplicada a outros órgãos administrativos que 

têm como produto final do trabalho um parecer ou outro documento de análise prévia? 

O presente estudo tem relevância social pela crescente utilização da teoria na 

jurisprudência brasileira, sobretudo no âmbito da Justiça Federal, notadamente nos processos 

envolvendo crimes contra o sistema financeiro, mas sua utilização também tem se expandido 

para outros ramos do Direito, como no caso mencionado no parágrafo anterior em que um 

parecerista jurídico foi responsabilizado no exercício da função (BRASIL, 2017). 

A teoria da cegueira deliberada tem grande potencial de ser um instrumento eficaz de 

transformação social. Ela representa um fio esperança de que o Brasil possa se tornar um país 

mais sério, ao resgatá-lo da cultura da impunidade, desde que o seu uso não seja dado sem 

critérios, o que caracterizaria uma forma irrestrita de responsabilização penal objetiva. 

Nesse sentido, a relevância social do trabalho conflui com a relevância pessoal e parte 

da idéia de que o Brasil precisa urgentemente de transformações culturais que tornem as 

pessoas mais responsáveis por suas ações e omissões. Somente se pensarmos como uma 
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grande equipe, formada por todos os brasileiros, conseguiremos alcançar os objetivos que 

tanto almejamos: uma sociedade livre, justa, solidária e desenvolvida (BRASIL, 1988). 

É uma teoria ainda é pouco estudada e aplicada no Brasil. O que ainda se encontra 

com maior disponibilidade são artigos acadêmicos e científicos sobre os crimes de lavagem 

de dinheiro. Mas foi possível utilizar na presente pesquisa, como fontes de informação, a 

doutrina, a legislação e os processos judiciais, nacionais e internacionais, além de processos  

administrativos no âmbito da Justiça Federal, no capítulo final. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Geral 

 

Analisar quais são os fundamentos utilizados para aplicar a teoria da cegueira 

deliberada nos principais ordenamentos jurídicos que a utilizam, comparando-os com o 

ordenamento jurídico brasileiro para concluir pela legalidade de sua aplicação nos mais 

variados ramos do Direito e a possibilidade de expandir aos órgãos de controle e auditoria. 

 

1.3.2 ESPECIFICOS 

 

 Realizar um estudo histórico sobre a teoria da cegueira deliberada e identificar as 

peculiaridades do seu uso para viabilizar uma comparação com outros 

ordenamentos jurídicos. 

 Identificar e analisar de forma contextualizada a utilização da teoria na 

jurisprudência brasileira, fazer uma análise crítica e concluir pela aplicabilidade. 

 Identificar preliminarmente se há possibilidade jurídica para a expansão da 

aplicabilidade da teoria aos órgãos de controle e auditoria. 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

Foram realizadas pesquisas bibliográficas e documentais para a construção de uma 

fundamentação teórica sobre a doutrina da cegueira deliberada, além de casos concretos, no 

Brasil e no estrangeiro, especialmente nos Estados Unidos da América, pela maior facilidade 

de acesso e compreensão de sua doutrina e jurisprudência, com a finalidade de desenvolver 
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um raciocínio lógico de assimilação da teoria. 

Em seguida será concluída a base teórica que viabilizará o avanço do raciocínio ao 

último capítulo, sobretudo com a utilização do método indutivo para demonstrar como tem se 

dado a aplicação da teoria a partir de casos concretos individualizados, obtidos de pesquisas 

processuais disponibilizadas pelos sites dos Tribunais. É uma abordagem de natureza 

essencialmente qualitativa, uma vez que a aplicabilidade da teoria pressupõe uma análise de 

casos concretos que ultrapassa a mera subsunção de um fato à norma. 

Por ocasião do estudo da aplicabilidade no Direito Administrativo, foi necessário 

delimitá-lo aos órgãos de controle e auditoria no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em virtude da diversidade de regulamentação a que cada órgão se sujeita em cada um 

dos Poderes de entes políticos. O problema proposto será respondido na conclusão final. 

 

1.5 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

 

 O capítulo 2 é dedicado a uma fundamentação teórica sobre a teoria da cegueira 

deliberada com a finalidade de estabelecer os contornos da teoria utilizados ao longo do 

trabalho e fortalecer a base para a compreensão da aplicabilidade da teoria. 

 No capítulo 3 será dada continuidade ao estudo da teoria, porém com uma abordagem 

mais atrelada ao ordenamento jurídico brasileiro, apresentando como ela tem sido assimilada 

pelos Tribunais, os entraves jurídicos e as peculiaridades de sua utilização. O capítulo encerra 

com a apresentação de casos concretos recentes, obtidos mediante pesquisa processual, nos 

ramos do Direito Ambiental, Eleitoral e de Trânsito. 

 O capítulo 4 terá uma abordagem no Direito Administrativo, apresentando um estudo 

sobre as peças consultivas elaboradas por um parecista jurídico e pelos órgãos de controle e 

auditoria, as características peculiares de cada uma, a finalidade, o momento de produção e o 

poder vinculante, permitindo a conclusão – por meio dos métodos indutivo e comparativo – 

pela aplicabilidade da teoria na Administração Pública brasileira. 

O capitulo 5 encerra o presente trabalho monográfico com a apresentação da 

conclusão e algumas considerações finais. 

 



 

CAPÍTULO 2 

 

TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA 

 

O presente capítulo tem como objetivo iniciar o leitor ao estudo da teoria da cegueira 

deliberada, apresentando-lhe alguns cenários nos quais ela teve aplicação – sob variadas 

nomenclaturas distintas, mas sempre com a mesma finalidade –, assim como os aspectos 

materiais, processuais, sociais e filosóficos relacionados. 

 

2.1  HISTÓRICO 

 

Segundo Ira. P. Robbins (1990, p.196), professor criminalista da Washington College 

of Law e autor de uma das mais completas obras sobre a doutrina da cegueira deliberada, a 

teoria começou a se formar nos Tribunais ingleses ainda no século XIX. Em 1861, no caso 

que ficou conhecido como ‘Regina vs. Sleep’, houve a primeira correlação entre 

conhecimento pleno e desconhecimento intencional (ignorância deliberada). 

Sleep foi acusado de colocar em uma embarcação barris com parafusos de cobre 

gravados com um sinal que indicava serem de propriedade do Império Britânico, em violação 

ao Embezzlement of Public Stores Act  (Desfalque de Bens Públicos), um crime que exigia o 

conhecimento de que os bens pertenciam ao Império. Após ser condenado pelo júri, o juiz 

anulou a condenação com a justificativa de que a acusação não demonstrou que o homem 

tinha o conhecimento de que havia nos bens a marca do símbolo real ou que ele se absteve 

intencionalmente de obter esse conhecimento (ROBBINS, 1990, tradução nossa). 

No Direito norte-americano, o leading case é datado de 1899, num caso de crime 

financeiro que ficou conhecido como ‘Spurr vs. US’. O Tribunal interpretou como intencional 

o aval de um cheque sem fundos por Spurr, o qual era oficial de um banco, com base na idéia 

de que ele "fechou os olhos ao fato e absteve-se propositalmente de investigar ou de o fazer 

com o objetivo de evitar o conhecimento" (ROBBINS, 1990, p. 198, tradução nossa). 

A partir dos anos 70, a doutrina começou a ser utilizada como fundamento nas 

penalizações por crimes que envolviam o transporte de drogas. Robbings (1990, p. 195) 

aponta o caso “United States v. Jewell”, de 1976, como o mais influente da willfull blindness 

na história daquele país. Jewell havia sido abordado em um bar localizado na fronteira dos 

Estados Unidos com o México e, após ter recusado a oferta de comprar maconha, foi questio- 
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nado se estaria disposto a dirigir um carro e cruzar a fronteira por cem dólares. O carro foi 

parado e as autoridades policiais encontraram maconha em um compartimento do carro que 

Jewell confessou ter percebido, mas não inspecionado. 

Um dos requisitos da norma penal americana era o conhecimento de que a droga 

estava no veículo. Ora, qualquer pessoa com discernimento mediano seria capaz de pressupor 

o risco e recusar a oferta de dirigir um carro desconhecido até outro país, ainda mais quando a 

proposta partia de alguém que acabara de lhe oferecer drogas ilícitas. A Suprema Corte dos 

Estados Unidos considerou que a ignorância voluntária (willful ignorance) satisfazia o 

requisito de conhecimento dos fatos. 

Em 1989, em “United States v. Ramsay”, a mesma idéia foi utilizada com outra 

nomenclatura: “uma instrução de avestruz (ostrich instructions) informa ao júri que o 

conhecimento real e a prevenção deliberada de conhecimento são a mesma coisa.” 

(ROBBINS, 1990, p. 194, tradução nossa). O agente portanto se comporta como um avestruz 

que esconde a sua cabeça em um buraco para não ver o que acontece ao seu redor; ou seja, se 

coloca intencionalmente em estado de desconhecimento ou ignorância para não tomar 

conhecimento da natureza ou da proporção do ilícito praticado. 

A título de curiosidade, o avestruz não enterra a cabeça num buraco para se esconder 

das ameaças. É um mito. A maior ave do mundo apenas tenta se camuflar encostando a 

cabeça e o pescoço no chão, com o objetivo de que o predador confunda o corpo imóvel e 

agachado com uma pedra grande ou um arbusto (SUPERINTERESSANTE, 2018). Na 

verdade, é uma tática muito inteligente. 

Outro trecho curioso é encontrado no caso United States v. Barnhart: “o acusado deve 

ser considerado responsável (...) quando ele é menos avestruz do que raposa”. E em seguida 

explica a analogia: “A grande e ardilosa raposa, que deseja agir errado e estrutura sua própria 

ignorância meramente para preparar sua defesa, tem o mesmo grau de culpabilidade que 

qualquer outro malfeitor cheio de vontade.” (ROBBINS, 1990, tradução nossa). 

No meio jurídico internacional, a teoria passou a ser reconhecida e aplicada sob outras 

denominações, como a muito utilizada evitação consciente (conscious avoidance). Esse agir 

com indiferença também pode ser traduzido em uma conduta intencionalmente omissiva, 

provavelmente com algum propósito de se obter vantagem ou evitar prejuízo. O magistrado 

Sérgio Moro conclui a idéia: 

 
Agir ‘com conhecimento’, portanto, não é necessariamente agir apenas com 
conhecimento positivo, mas também agir com indiferença quanto à elevada 
probabilidade da existência do fato em questão. Quando essa indiferença está 
presente, o conhecimento ‘positivo’ não é exigido (MORO, 2010, p. 64). 
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2.2  ASPECTOS JURÍDICOS MATERIAIS 

 

Um dos aspectos jurídicos mais importantes para a compreensão da cegueira 

deliberada é o estudo da configuração do crime, em especial dos crimes dolosos e culposos, 

permitindo a compreensão da diferença entre as espécies de dolo e da culpa consciente. A 

doutrina majoritária utiliza um critério analítico para a configuração do crime, em que se 

observam basicamente três teorias (BITENCOURT, 2017), sintetizadas no quadro abaixo. 

 

Teoria Bipartida/Finalista 

TIPICIDADE + ILICITUDE]  (a Culpabilidade é transportada para a Teoria da Pena; a 
pena pode não ser imposta, mas o crime existiu.) 

TIPICIDADE + CULPABILIDADE]  (a Ilicitude está contida na Tipicidade) 

Teoria Tripartida/Clássica 

TIPICIDADE + ILICITUDE + CULPABILIDADE]  (Predominante) 

[TIPICIDADE + ILICITUDE + PUNIBILIDADE]  (menor aceitação; a culpabilidade é 
transportada para a Teoria da Pena) 

Teoria Quadripartida Doutrina minoritária. (possui os 4 elementos/caracteres: 
TIPICIDADE + ILICITUDE + CULPABILIDADE+PUNIBILIDADE). 

Quadro 2.1 
 

A teoria predominante é a Tripartida ou Clássica, segundo a qual o crime é 

configurado quando a ação é típica, ilícita e culpável, mesmo que não seja punível. No 

primeiro requisito – tipicidade – há quatro elementos que são analisados na seguinte ordem: 

1º) ação/conduta; 2º) resultado; 3º) nexo de causalidade; e, 4º) adequação do tipo penal. É 

preciso ressaltar que a ausência de um já exclui os demais e o fato é considerado atípico, 

desconfigurando a existência do crime (BITENCOURT, 2017). 

A conduta pura e simples é aquela em que não se analisa qualquer intenção, por 

exemplo: a ação de uma pessoa que retira por engano um guarda-chuva errado é punível como 

furto. A omissão também é punida como ação, a exemplo de uma pessoa que comente o crime 

de homicídio ao ver outra pessoa pedindo ajuda e não socorre. Esse entendimento da conduta 

ficou sugestivamente conhecido como Teoria Mecanicista ou Causalista (NUCCI, 2017). 

De forma mais técnica, para a Teoria Causalista bastavam ao tipo penal os elementos 

de natureza objetiva – aqueles que descrevem a ação e seu objeto, e, quando necessário, o 

resultado, a pessoa do autor, circunstâncias externas do fato, o sujeito passivo, entre outros – 

exceto o dolo e a culpa, que integravam a culpabilidade (STIVANELLO, 2003). 
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Mas a análise da conduta sob esse aspecto causava injustiças. Entre 1930 e 1960, o 

jurista e filósofo alemão Hans Wezel desenvolveu a Teoria Finalista com o objetivo de 

romper com o direito penal nazista fundado no positivismo, o que já havia sido iniciado com 

as novas perspectivas valorativas do modelo neokantista. Ele acreditava que não era suficiente 

retornar ao estágio dogmático anterior ao regime, mas modificar a própria dogmática 

(BITENCOURT, 2017). 

Para Wezel, o homem é dotado de um saber causal capaz de prever as consequências 

possíveis de sua conduta e, por isso, a ação humana é um “acontecer final” e não puramente 

causal. A contribuição mais marcante de sua doutrina foi o reposicionamento dos elementos 

subjetivos que integravam a culpabilidade (BITENCOURT, 2017, p. 366), a última etapa 

conforme a Teoria Tripartida demonstrada no quadro. 

O dolo e a culpa foram deslocados da culpabilidade para a tipicidade, em que a análise 

da conduta humana é precedente a qualquer valoração jurídica. Enquanto a culpa é a 

inobservância do dever objetivo de cuidado manifestada numa conduta produtora de um 

resultado não desejado, mas objetivamente previsível (BITENCOURT, 2017, p. 519), o dolo 

é a vontade consciente de realizar a conduta típica, conforme a conceituação finalista 

(NUCCI, 2017, p. 373). 

Guilherme de Souza Nucci (2017, p. 374) destaca ainda que no dolo há uma vontade 

ativa, aquela que provoca a efetiva atuação ou omissão do agente. A vontade passiva seria o 

mero desejo, o pensamento, uma vontade desprovida de efetividade. Ou seja, não basta que 

um agente tenha interesse em obter vantagem ilícita, mas é preciso que atue (ou deixe de 

atuar) com o fim de alcançar o resultado pretendido. 

Hoje o finalismo é apenas um dentre outros fatores. Na ótica do normativismo 

funcional, a busca é pelo desvalor da conduta. Com expressiva repercussão no mundo 

jurídico, a Teoria Geral da Imputação Objetiva, aperfeiçoada na década de setenta por Claus 

Roxin a partir dos conceitos de Hegel e posterior revisão por Richard Hönig, ainda na década 

de trinta, consiste em verificar se o resultado previsto pode ser imputado ao autor pela 

concorrência de três condições, dentre as quais a criação ou aumento de um risco não 

permitido (STIVANELLO, 2003). 

Foi com base nessa idéia que alguns Tribunais brasileiros começaram a sustentar uma 

tese para deixar de considerar como culpa grave e passar a tratar como dolo eventual a 

conduta do motorista que dirige embriagado e sob alta velocidade, gerando colisão de trânsito 

com vítima fatal (BITENCOURT, 2017). Recentemente, em maio de 2018, o Supremo 

Tribunal Federal confirmou esse entendimento, o que será melhor explicado o item 2.4.2. 
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O segundo requisito da teoria tripartite – ilicitude – passou por transformações ainda 

no modelo neokantista. Bitencourt (2017, p. 365) esclarece que a ilicitude “deixou de ser a 

simples e lógica contradição da conduta com a norma jurídica (...) começando-se a adotar um 

conceito material de antijuridicidade, representado pela danosidade social, com a introdução 

de considerações axiológicas e teleológicas”. 

O terceiro e último requisito – culpabilidade – é tradicionalmente entendida como um 

juízo individualizado de atribuição da responsabilidade penal, e representa uma garantia para 

o infrator frente aos possíveis excessos do poder punitivo estatal. É um conceito contrário a 

responsabilidade objetiva (BITENCOURT, 2017). 

Enquanto no plano da tipicidade o objetivo é apenas analisar se o agente agiu com o 

cuidado necessário e normalmente exigível, no plano da culpabilidade é preciso determinar se 

a conduta do autor se ajusta ao tipo de injusto culposo; ou seja, indagar se no momento da 

ação ou da omissão era possível, para qualquer pessoa no lugar do autor, identificar o risco 

proibido e ajustar a conduta ao cuidado devido. É nesse último momento que o dolo eventual 

pode ser afastado no caso concreto, conforme as circunstâncias (BITENCOURT, 2017). 

Ainda há a possibilidade do agente realizar uma conduta típica e culpável, mas 

encontrar-se ao abrigo de uma excludente de antijuridicidade – conforme artigo 415, inciso 

IV, 2ª parte, do Código de Processo Penal (absolvição quando demonstrada exclusão do 

crime) –, cujas hipóteses estão previstas nos incisos do artigo 23 do Código Penal: estado de 

necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de 

direito (BRASIL, 1940; BRASIL, 1941). 

 

2.2.1  Da Prova do Elemento Subjetivo 

 

Para Moro (2010, p. 70), “de todas as dificuldades probatórias, nada se compara à 

prova do elemento subjetivo”. O autor esclarece ainda que essa dificuldade está presente em 

todo crime, mas ela tende a se acentuar quanto maior for a sua complexidade, uma vez que 

esta favorece a apresentação de escusas razoáveis por parte do agente. 

Para Uchoa, a cegueira deliberada alarga demasiadamente o espectro de subjetivismo 

penal, considerando suficiente a assunção do risco, mas também pontua que na maioria das 

situações a intenção do autor é de difícil constatação (UCHOA, 2018). E isso porque a 

ausência de provas concretas do seu real conhecimento é decorrente da prática de atos 

afirmativos de sua parte para evitar a descoberta de uma alegada situação suspeita 

(ABRAMOWITZ e BOHRER, 2012, tradução nossa). 
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Na ótica finalista, dolo é apenas a vontade consciente de praticar a conduta típica (dolo 

natural), enquanto na ótica causalista essa vontade é acrescida da consciência de que se realiza 

um ato ilícito (dolo normativo). Existe ainda o dolo normativo da teoria significativa da ação, 

valorado de mesma forma que na ótica causalista, mas por um terceiro: 

 

O primeiro (causalista) contém a consciência da ilicitude, significando que o agente, 
ao agir com dolo (vontade e consciência de praticar o tipo), sabe que faz algo 
proibido. O segundo (teoria significativa da ação) é um dolo valorado pelo terceiro 
observador, no caso o juiz, que poderá imputar ao agente ter agido com dolo ou não, 
conforme as circunstâncias do caso concreto (NUCCI, 2017, p. 372). 

 

Guilherme de Souza Nucci (2017, p. 372) afirma que essa valoração por um terceiro já 

é uma tendência que vem sendo utilizada nos momentos de confronto “quase insolúvel, se 

dependermos do que se passou na mente do autor do crime, buscando diferenciar o dolo 

eventual da culpa consciente.”. Essa valoração é pautada em técnicas aceitas pela 

jurisprudência, tal qual a Teoria Positiva do Consentimento de Frank: 

 

Na parte pertinente à distinção dolo eventual/culpa consciente, sabe-se, é comum o 
uso da teoria positiva do consentimento de Frank, pela qual há dolo eventual 
quando o agente, revelando indiferença quanto ao resultado, "diz" para si mesmo 
"seja assim ou de outra maneira, suceda isto ou aquilo, em qualquer caso, agirei" 
(STJ, 1999, grifo nosso). 
 

Assim, o dolo eventual é extraído “na maioria dos casos, da situação fática desenhada 

e não da mente do agente” (NUCCI, 2017, p. 376), o que é especialmente promissor nos casos 

em que a finalidade de agente não pode ser identificada pelas provas constantes nos autos, de 

maneira clara e segura. São as manifestações externas do acusado, dentro de um critério 

valorativo, que podem determinar se ele sabia que lesionava o bem jurídico tutelado. 

Pode-se melhor compreender o dolo normativo da teoria significativa com o simples e 

tradicional exemplo do sobrinho que envia o tio ao bosque na esperança de que lhe caia um 

raio para matá-lo e ficar com a herança. Enquanto o dolo é claro para a teoria da imputação 

objetiva, para a teoria significativa pode até ter existido o desejo, mas o juiz deve retirar o 

dolo, pois o agente é incapaz de dominar as forças da natureza. 

Em “United States v. Campbell”, 977 F.2d 854 (4th Cr. 1992), a corretora de imóveis 

Ellen Campbell havia atendido Mark Lawing em uma transação imobiliária, o qual se 

apresentava como empresário, embora fosse traficante de drogas. Nos encontros ele aparecia 

com diferentes carros de luxo e, num deles, Campbell aceitou um negócio em que o traficante 

pagaria sessenta mil dólares em espécies colocadas em pequenas sacolas de compras. 
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Da decisão da Corte Distrital, se extrai o entendimento de que “O Estado não precisa 

demonstrar que o acusado tinha o propósito de lavar o produto de atividade ilícita”, e no final 

ainda acrescenta que “deve-se apenas demonstrar que o acusado tinha conhecimento de que a 

transação destinava-se a lavar produto ilícito”. A Corte Americana concluiu que estava claro 

nos autos que o propósito específico de Campbell não era lavar o dinheiro proveniente do 

tráfico, mas tinha conhecimento do propósito de Lawing. 

Moro (2010, p. 66) destaca de forma sucinta que a willful blindness doctrine tem sido 

aceita nos crimes de lavagem de dinheiro pelas Cortes norte-americanas quando há prova de: 

“a) que o agente tinha conhecimento da elevada probabilidade de que os bens, direitos ou 

valores eram provenientes de crime; e b) que o agente agiu de modo indiferente a esse 

conhecimento”. 

Nesse ponto é importante destacar que ignorância deliberada não se confunde com 

negligência. Enrique Raúl Zaffaroni faz a seguinte distinção: 

 

Em nossa ciência, o limite é dado pela aceitação ou rejeição da possibilidade 
de produção do resultado, e, no campo processual, configura um problema de 
prova que, em caso de dúvida sobre a aceitação ou rejeição da possibilidade 
de produção do resultado, imporá ao Tribunal a consideração da existência de 
culpa, em razão do benefício da dúvida: in dubio pro reo. (ZAFFARONI, 
1997, p. 502). 

 

Em suma, para o renomado autor o fator determinante para admitir a modalidade 

dolosa é a inexistência de dúvida sobre a aceitação ou rejeição pelo agente da possibilidade de 

produção do resultado. Se houver dúvida, o agente terá agido com culpa. Ocorre que a dúvida 

sempre existirá. Ela deve existir até mesmo nos casos de confissão, a qual pode ter sido obtida 

por pressão psicológica, por exemplo (LOPES JR, 2016). 

Na prática, o que se busca é a demonstração da possibilidade de que qualquer pessoa 

com a capacidade mediana – necessária ao caso concreto, a exemplo de uma formação técnica 

específica de determinada área da medicina  – seja capaz de prever a probabilidade do risco e 

de que era possível a alternativa, mas escolheu ignorá-la. A própria probabilidade não é uma 

ciência precisa (MORO, 2010; AVENA, 2017). 

Um recurso interessante foi utilizado em “United States v. Puche”, 350 F.3d 751 (11th 

Cr. 2003). Um agente policial infiltrado tentou explicar ao acusado a origem do dinheiro que 

era objeto de uma transação ilícita, mas este reagiu negativamente, apondo-se à tentativa de 

explicação. Foram portanto provados os dois requisitos da cegueira deliberada: conhecimento 

da elevada probabilidade e indiferença quanto a esse conhecimento. 
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2.2.2  Teoria do Domínio do Fato 

 

Hans Welzel foi quem primeiro concebeu o “domínio final do fato” para a 

conceituação da autoria. Bitencourt (p. 367) afirma que “a distinção entre autor e partícipe no 

plano do injusto, tendo como base o domínio do fato, somente poderá ser realizada se o dolo 

for considerado elemento integrante do tipo.”. No entanto, foi Claus Roxin seu maior 

sistematizador do formato empregado na atualidade. 

Roxin inclusive critica a locução empregada por Welzel, a qual daria a impressão de 

que a finalidade é peculiar ao domínio do fato, embora todos os coparticipantes devam agir 

com dolo para que se possa perguntar quem, dentre eles, tem ou não o domínio. Nos seus 

ensinamentos, o domínio do fato é observado sob três perspectivas, quais sejam: o domínio da 

ação, o domínio da vontade e o domínio funcional (BITENCOURT, 2017, p. 367). 

O domínio da ação é a própria realização do tipo penal por aquele que age dolosa e 

livremente. O domínio da vontade abarca o sujeito por detrás daquele que realiza a ação 

executiva, denominado autor mediato. No domínio funcional, alguém, partilhando de um 

plano comum e em divisão de tarefas, domina o acontecer em cooperação com os demais 

coautores (BITENCOURT, 2017). 

O Ministério Público Federal, quando do oferecimento da denúncia contra os quarenta 

réus do mensalão, atribuiu a José Dirceu a posição de chefe do organograma delituoso, 

classificando-o como detentor do domínio funcional do fato. Nesse sentido, Sérgio Moro traz 

a seguinte reflexão: 

 
O chefe do grupo criminoso dificilmente irá executar os atos criminosos que 
constituem a atividade básica da organização. Não é ele que, por exemplo, 
transporta fisicamente a droga ilícita na fronteira. Não é ele que fisicamente 
executa uma extorsão ou um homicídio. Tem ele comandados que farão esse 
trabalho. Certamente, pode ser responsabilizado como mandante desses 
crimes. Porém, quanto mais se sobe na hierarquia criminosa e na cadeia de 
comando, maiores serão as dificuldades probatórias (MORO, 2010, p. 18) 
 

Essa realidade pode ser transportada para outros crimes praticados por organizações 

arquitetadas por alguém que apenas dá ordens e não deixa rastros. Seja por um Diretor no 

comando de um órgão público, de uma autarquia ou de uma empreiteira, seja pelo Presidente 

da República, como Chefe do Poder Executivo. 

A teoria do domínio do fato se observa ainda sob três vieses. Do erro, quando o 

processo de formação de sua vontade resta viciado; da coação, quando falta liberdade 

decisória; e do aparato organizado de poder (MORO, 2010). Portanto, é preciso ainda 
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observar que a utilização da cegueira deliberada pode incorrer na punição de uma pessoa que 

detinha o domínio da ação, mas que pode ter sido induzida a erro ou coagida por um terceiro 

que detinha o domínio da vontade. 

As valorações neokantianas, o finalismo welzelniano e o domínio do fato formam uma 

base empírica necessária ao direito penal, porém insuficiente para a acompanhar as profundas 

transformações sociais pelas quais passamos. Bitencourt (p. 369) concluiu que em virtude dos 

intensos fluxos de pessoas e intercâmbio de informações do mundo globalizado “não é 

possível sustentar a razoabilidade da argumentação jurídica partindo de estruturas lógico-

objetivas imutáveis.”. O Direito precisa se moldar constantemente às novas realidades. 

 

2.3  ASPECTOS JURÍDICOS PROCESSUAIS 

 

A estrutura do processo penal de um país varia conforme o predomínio de uma 

ideologia punitiva ou libertária – características dos sistemas inquisitório ou acusatório. O 

Sistema Inquisitório tem esse nome devido à instituição pela igreja católica no século XIII dos 

Tribunais da Santa Inquisição, também conhecidos como Tribunais do Santo Ofício, com 

finalidade a de reprimir a heresia e todo tipo de manifestação contrária aos dogmas católicos. 

O inquisidor tinha o poder de julgar sem prévia acusação, impor métodos severos de tortura 

para a confissão do herege e, por fim, condená-lo à morte na fogueira (LOPES JR, 2016). 

O professor Aury Lopes Jr (2016, p. 41) elenca as principais características dos 

sistemas processuais inquisitórios: gestão e iniciativa probatória nas mãos do juiz (figura do 

ativismo judicial e do juiz-ator que busca a prova e decide a partir dela); ausência de 

separação das funções de acusar e julgar (aglutinadas nas mãos do juiz-ator); violação do 

princípio ne procedat iudex ex officio (atuação de ofício sem prévia invocação); juiz parcial; 

inexistência de contraditório pleno; desigualdade de armas e oportunidades. 

De forma contrária, o professor conclui que a forma acusatória é caracterizada 

principalmente pela gestão probatória, a qual deve ser exclusiva das partes em decorrência da 

clara distinção entre as atividades de acusar e julgar, mas também pelo contraditório e pela 

possibilidade de resistência (LOPES JR, 2016). 

No Brasil, a doutrina majoritária aponta o sistema brasileiro como misto, 

predominando o inquisitório na fase pré-processual e o acusatório na processual. Mas, para o 

professor Aury Lopes Jr. (2016, p. 40), seria um reducionismo ilusório dizer que um sistema é 

apenas misto, já que “não existem mais sistemas puros (são tipos históricos), todos são 

mistos”. 
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Enquanto alguns autores nomearam o sistema à moda brasileira de acusatório formal, 

Aury Lopes Jr (2016, p. 47) prefere chamá-lo de neoinquisitório “para descolar do modelo 

histórico medieval”. Acrescenta ainda que é preciso identificar o princípio informador e 

classificar a partir do seu núcleo. Enxergamos ainda outra forma: olhar para o sistema legal de 

valoração da prova. 

Nesse contexto, a teoria da cegueira deliberada parece melhor servir aos sistemas 

inquisitórios como mais um instrumento de persecução penal. Como se defender de uma 

sentença fundamentada com base nessa teoria? Analisando de forma mais superficial, o juiz 

parece estar contaminado pela parcialidade, pois uma mesma pessoa (juiz-ator) buscou na 

teoria a prova que faltava (iniciativa e gestão) e decidiu a partir dessa prova que ela criou. 

Essa questão será melhor aprofundada ao longo do trabalho, mas é possível 

compatibilizar a sua aplicação nos sistemas acusatórios, desde que utilizada na peça 

acusatória ou como fundamento de sentença se estiver acompanhada de todas as razões que 

demonstram a alta probabilidade de conhecimento do fato – a qual divide a linha tênue que 

existe entre o dolo eventual e a culpa grave – de forma a viabilizar a ampla defesa e o 

contraditório. 

 

2.3.1  Sistemas de Common Law e Civil Law 

 

O histórico explicado na primeira seção do capítulo e os diversos exemplos 

apresentados revelam que a cegueira deliberada é uma doutrina jurisprudencial construída em 

países com tradição na Common Law. Isso não impediu (e não deveria impedir) que essa 

construção fosse posteriormente assimilada por países que adotam a Civil Law, a exemplo da 

Espanha e da Alemanha. Não se trata de uso indistinto, mas do salutar aproveitamento e 

aperfeiçoamento da ciência jurídica, respeitadas as peculiaridades de cada ordenamento. 

Na prática, a discussão sobre ‘Common Law vs. Civil Law’ está sendo superada e 

deixou de ser um entrave para a utilização dos conceitos de um em outro. Ambos possuem 

vantagens e desvantagens e, sabendo disso, os países passaram a adotar mecanismos que os 

aproximaram. Enquanto nos países com tradição na Common Law se busca uma padronização 

das decisões em normas escritas, naqueles com tradição na Civil Law a busca é pela 

flexibilização por meio de técnicas como a observância de acórdão proferido em julgamento 

de incidente de resolução de demandas repetitivas (BRASIL, 2015). 

Nos Estados Unidos, por exemplo, as Cortes começaram a citar nas decisões o Model 

Penal Code (MPC), um texto escrito pelo American Law Institute e publicado em 1962. 
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Segundo Renato de Mello Jorge Silveira, em artigo publicado na Revista Brasileira de 

Ciências Criminais (2016, p. 5), “os Estados Unidos da América intentaram a criação, por 

meio do American Law Institute, do chamado Model Penal Code (MPC), com o evidenciado 

intuito de padronizar alguns conceitos”. 

Data venia, faz-se necessário esclarecer que essa assertiva está duplamente errada. O 

American Law Institute é uma organização independente, financiada por seus membros, 

conforme se extrai da página oficial do instituto na web: “Financial support from the 

Institute's members and those who care about its mission is crucial to ensuring that the 

Institute maintains its independence” (SUPPORT ALI, 2018). 

Ademais, a literatura americana reconhece que desde 1899 se iniciou o processo de 

construção da willfull blindness, no caso “Spurr vs. US”, conforme demonstrado no primeiro 

tópico deste capítulo. O intuito do Model Penal Code foi o de estimular a padronização (e não 

de padronizar) a lei penal americana nas diversas legislações estaduais, já que ele não é de 

observância obrigatória (MPC, 2018). 

Esclarecido o equívoco, na seção 2.02 do MPC, encontram-se os requisitos gerais da 

culpabilidade, onde são abordados os requisitos mínimos e os tipos de culpabilidade. Mais 

adiante, o código buscou na teoria da probabilidade o meio mais adequado para tentar 

padronizar o entendimento do quanto o agente tinha ou não o conhecimento de um fato: 

 

(7) Requisito do Conhecimento Satisfeito pelo Conhecimento da Alta 

Probabilidade.  Quando o conhecimento da existência de um fato específico é 

um elemento de uma ofensa, tal conhecimento é estabelecido se uma pessoa 

está ciente de uma alta probabilidade de sua existência, a menos que ele 

realmente acredite que ela não existe (MPC, 2018, tradução e grifo nosso). 

 

Por outro lado, na Espanha – país com tradição na Civil Law – a doutrina foi 

assimilada por meio de jurisprudência firmada pelo Tribunal Supremo daquele país. Na 

paradigmática Sentença nº 1637/1999, de 10 de janeiro de 2000 – em caso que o réu alegava 

não ter consciência de que os valores transportados eram provenientes do tráfico de drogas – 

se concluiu que “quien se pone en situación de ignorancia deliberada, es decir no querer 

sabe aquello que puede y debe conocerse” (STS, 2000, pág. 8). 

Na STS nº 33/2005 a doutrina foi claramente equiparada ao dolo eventual: 

 

Esta doctrina se origina em la STS 755/97 de 23 de Mayo, y se reitera em 

(...), entre otras, precisándose em la jurisprudencia citada, que no se exige um 

dolo directo, bastando el eventual (...) Es el principio de ignorancia 

deliberada al que se há referido la jurisprudencia de esta Sala (STS, 2005, 

grifo nosso). 
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Em consulta à jurisprudência espanhola, livremente disponível no site oficial do Poder 

Judiciário daquele país (www.poderjudicial.es), foi possível constatar que ‘La doctrina de la 

ignorancia deliberada’ continua sendo aplicada, sobretudo nos crimes de banqueamento de 

capitais e contra a ordem financeira, a exemplo da mais recente Sentença de nº 205/2018, da 

qual se extrai o seguinte trecho: 

 

O Tribunal de Recurso faz referência, e com razão, à doutrina da ignorância 
deliberada, para sustentar que, em qualquer caso, e como uma eventual 
fraude, o réu sabia que a origem da riqueza que se acumulou em sua pessoa 
era proveniente de atividade criminosa realizada em sua própria casa, por seu 
marido. (STS, 2018, tradução nossa). 

 

O magistrado Sérgio Moro (2010, p. 68) fez um amplo estudo dos julgados do 

Supremo Tribunal Espanhol e concluiu que naquele país já está consolidada a idéia de que o 

agente que atuar com ignorância deliberada pode responder a título de dolo eventual ou de 

culpa, a depender da possibilidade de conhecimento do agente. É a mesma baliza explicada na 

seção 2.2.1 – Da prova do elemento subjetivo. 

Silveira (2016, p. 9) afirma ainda que a cegueira deliberada pode até ser “um tertium 

genus subjetivo, próximo ao dolo eventual”, mas busca demonstrar uma verificação de um 

não paralelismo entre o dolo eventual e a cegueira deliberada e cita como exemplo a 

Alemanha, país onde o instituto de origem anglo-saxã foi utilizado em sede de Civil Law, mas 

onde “não existe uma definição ideal do que venha a ser dolo ou dolo eventual”. 

Não é o que ensina o criminologista alemão Franz von Liszt, na sua obra ‘Tratado de 

Direito Penal Allemão’, ao explicar que o dolo incondicional se dá quando o agente tem por 

certo e necessário o resultado e o dolo condicional quando o agente considerava somente 

possível: “comtanto que a convicção de produzir-se o resultado com certeza não o demovesse 

da pratica do acto, e portanto quando, como bem podemos dizer, o agente presta a sua 

annuencia ao resultado (e denominado dolo eventual)” (LISZT, 2006, p. 274). 

 

2.4  ASPECTOS SOCIAIS E FILOSÓFICOS 

 

O crime é um fenômeno social, sempre ligado às regras de convivência humana, do 

qual resulta a exigência de um direito penal de intervenção mínima (ultima ratio), abrangendo 

condutas para as quais, previamente, outras modalidades de intervenção não se mostraram 

eficazes. Essa ultima ratio limita o arbítrio do legislador, já que a criminalização de uma 

conduta, comissiva ou omissiva, só se legitima para prevenir as agressões mais graves aos 
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bens jurídicos protegidos. Ou seja, o direito penal tem um caráter subsidiário, aplicável 

somente quando forem insuficientes as medidas civis ou administrativas  (PACELLI, 2017). 

Mas afirmar sobre a gravidade de uma agressão é algo que ultrapassa a ciência 

jurídica. É um valor social de natureza subjetiva que só pode ser identificado com o auxílio de 

outros ramos das ciências sociais, como a história e a sociologia. Qual seria o peso de uma 

licitação realizada com o fim de obter suprimentos médicos, mas intencionalmente 

desvirtuada de seus princípios norteadores com a finalidade de superfaturar os valores? 

Somente um estudo interdisciplinar poderia responder o custo real desse procedimento 

para a sociedade. Mas não é difícil imaginar algumas consequências. Se a cada lote de 

medicamento adquirido pudessem ter sido adquiridos dois ou mais, e a falta do medicamento 

pode ocasionar a perda de algumas vidas, então o próprio Estado estaria homologando um 

procedimento que ofende o bem jurídico mais valioso: a vida humana. 

Outro aspecto a ser analisado é quanto à dosimetria da pena. Não parece justo que 

àquele que comete o crime com dolo eventual seja punido com o mesmo peso àquele que 

comete o crime com dolo direto. Nesse sentido, Nucci (2017, p. 379): “não são poucos os 

casos de delitos, cometidos com dolo eventual, que terminam por não atingir o resultado mais 

grave, justamente por se tratar de um risco (potencialidade lesiva)”. 

O autor exemplifica logo em seguida com o caso hipotético de um acusado que rouba 

e mata a vítima com dolo direto, diferenciado-o daquele que rouba, com dolo direto, mas mata 

a vítima com dolo eventual. Em casos como esse, no momento de individualizar a pena, o 

primeiro réu deveria ter uma pena-base superior ao segundo réu (NUCCI, 2017). 

Por fim, ao se debruçar sobre o estudo da teoria, o diálogo que parece mais intenso é 

entre os princípios ‘in dubio pro reo vs. in dubio pro societate’. O próprio Código de 

Processo Penal brasileiro retoma essa dialógica em vários artigos. Enquanto no artigo 386, 

VII, o Código estatuiu a absolvição do réu quando houver insuficiência de provas, no artigo 

126 foi permitida a decretação do sequestro de bens imóveis com a mera existência de 

indícios veementes da proveniência ilícita dos bens (BRASIL, 1941). 

A expressão “indícios veementes” pode ser entendida com a “probabilidade séria de 

que o bem tenha proveniência ilícita” (AVENA, 2017, p. 275). Esses indícios veementes (de 

que o bem sequestrado tenha sido adquirido com o produto da infração penal) significam uma 

preferência ao princípio do in dubio pro societate (CAPEZ, 2006). Esse princípio também 

pode ser observado em alguns julgados, a exemplo do que passou a configurar como dolo 

eventual a ação do motorista embriagado que, em alta velocidade, causa mortes: 
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Age com dolo eventual o motorista embriagado que imprime velocidade excessiva 
ao veículo em trecho com lombadas, perdendo o controle do automóvel e chocando-
se com um poste de iluminação, porquanto, conscientemente, assumiu o risco pelos 
danos pessoais a terceiros. Na sentença de pronúncia exige-se apenas prova da 
existência do crime e indícios da autoria, invertendo assim a regra do in dubio pro 
reo para o in dubio pro societate (TJSC, 2000, grifo nosso). 
 

O principal objetivo da teoria da cegueira deliberada é dar eficácia a normais penais 

que já existem como ultima ratio, obedecendo corretamente a dosimetria adequada ao caso 

concreto, por meio de provas imateriais que indicam a alta probabilidade. Caso contrário, a 

vigência das normas se converteria numa promessa vazia, na medida que não oferece uma 

configuração realmente susceptível de ser vivida. (JAKOBS, 2007, p. 33). 

Sérgio Moro cita o caso dos profissionais da lavagem de dinheiro, pois estes 

“dificilmente terão conhecimento preciso a respeito do crime antecedente” (2010, p. 60). A 

maior dificuldade, no entanto, é conciliar a aplicação da teoria com o devido processo legal, o 

que será objeto de demonstração prática no estudo de caso apresentado no quarto e último 

capítulo. Mas antes é preciso estudar como tem se dado a aplicação da teoria no ordenamento 

jurídico brasileiro, o que será objeto do próximo capítulo. 

 



 

CAPÍTULO 3 

 

APLICABILIDADE NA JURISDIÇÃO BRASILEIRA 

 

No terceiro capítulo será dada continuidade ao estudo da teoria da cegueira deliberada, 

mas a partir de agora com uma abordagem mais atrelada ao ordenamento jurídico brasileiro. 

Não se pretente aprofundar na discussão sobre a sua legalidade ou não, mas – partindo do 

pressuposto de que ela já é de fato largamente utilizada pela jurisprudência brasileira, nos 

mais variados ramos do Direito – apresentar como a doutrina tem sido assimilada, os entraves 

jurídicos e as peculiaridades de sua utilização nos casos concretos já registrados. 

 

3.1  DAS PECULIARIDADES DO SISTEMA PENAL BRASILEIRO 

 

O magistrado Sérgio Fernando Moro (2010), em sua obra sobre o crime de lavagem de 

dinheiro, faz uma interessante reflexão sobre a necessidade de reavaliar os institutos penais à 

medida que são implantadas novas políticas criminais. O crime de lavagem de dinheiro, por 

exemplo, é um tipo penal relativamente novo (Estados Unidos: 1986; França: 1987; Suíça: 

1990; Brasil: 1998; Argentina: 2000), cujas questões interpretativas encontram-se geralmente 

abertas ou não consolidadas. E conclui: 

 

O crime de lavagem de dinheiro não significa o mero acréscimo de um novo 

capítulo ao Código Penal ou o seu estudo, páginas adicionais em manuais de 

Direito. Compreendido corretamente, como representando uma nova política 

criminal, os tradicionais institutos e tipos de Direito Penal também devem ser 

reavaliados (MORO, 2010). 

 

Em decorrência lógica, essa reavaliação dos institutos penais – muitos ainda com a 

redação original de 1940, quando foi decretado em 7 de dezembro daquele ano o Decreto-lei 

nº 2.848 (Còdigo Penal) – também deve ocorrer sempre os tipos penais já consolidados 

passam a ser praticados de formas inovadoras, acompanhando os avanços tecnológicos, por 

meio de sistemas mais complexos e organizados. 

Nesse sentido dispôs o organismo intergovernamental independente GAFI (acrônimo 

de ‘Grupo de Ação Financeira’, ou FATF, da língua inglesa Financial Action Task Force), 

composto atualmente por 35 países, incluindo o Brasil (http://www.fatf-

gafi.org/countries/#FATF), ao estabelecer padrões e políticas de combate ao branqueamento 

de capitais e ao financiamento do terrorismo e de armas de destruição em massa. 
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Das Recomendações do GAFI, consta na Introdução que “Os métodos e técnicas do 

branqueamento de capitais vão mudando em resposta à evolução das medidas destinadas ao 

seu combate”, motivo pelo qual o organismo tem procurado encontrar combinações técnicas 

mais sofisticadas, encorajando os países a adequarem os sistemas nacionais de combate ao 

branqueamento com essas medidas de aplicação mais eficazes (GAFI, 2012, p. 1). 

É preciso considerar, contudo, que o direito penal brasileiro é recheado de mecanismos 

próprios dos sistemas inquisitórios, o que demanda especial ponderação nas inovações 

jurisprudenciais, sob pena de transformar a cegueira deliberada em prova diabólica, 

maculando o devido processo legal. Se requer tal cuidado porque o juiz também é pessoa 

humana, dotada de convicções de toda espécie e, como diz Lopes Jr (2016, p. 45): “ele decide 

primeiro (quebra da imparcialidade) e depois vai atrás da prova necessária para justificar a 

decisão já tomada”. 

Lopes Jr (2016, p. 47) cita alguns exemplos desses mecanismos inquisitórios extraídos 

do Código de Processo Penal: permissão para que o juiz pratique atos típicos da parte 

acusadora, como a busca e apreensão (art. 242), e o seqüestro, ainda que antes de oferecida a 

denúncia ou queixa (art. 127); ouça testemunhas além das indicadas (art. 209); proceda de 

ofício ao reinterrogatório do réu (art. 196); condene, ainda que o Ministério Público tenha 

postulado a absolvição (art. 385); reconheça agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada 

(art. 385); altere a classificação jurídica do fato (art. 383). 

 

3.2 A CEGUEIRA DELIBERADA COMO DOLO EVENTUAL 

 

Ao observar os exemplos da willfull blindness apresentados no capítulo anterior, 

percebe-se que ela guarda estreita relação com o dolo eventual instituído ainda no texto 

original do Código Penal de 1940, artigo 15, inciso I, segunda parte: “Diz-se o crime: doloso, 

quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo”. Atualmente, o instituto 

está disposto com a mesma redação, mas agora no artigo 18, inciso I (BRASIL, 1940). 

O agente pratica o chamado dolo direto quando “quis o resultado” e o dolo eventual 

quando ele “assumiu o risco de produzi-lo”. Assim, a pessoa que se coloca intencionalmente 

em estado deliberado de ignorância o faz porque sabe que existe um risco, sobre o qual 

assume a responsabilidade a partir do momento que decide ser omisso com o resultado que 

pode estar sendo produzido (BRASIL, 1940). 

Segundo a doutrina tradicional, as características das normas jurídicas são a 

generalidade e a abstração, por meio das quais se busca enquadrá-la ao maior número de 
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fatos. Noberto Bobbio, embora entenda que há uma quadripartição da classificação (incluindo 

as normas individuais e concretas), defende que na maior parte das leis, sobretudo nas leis 

penais, as normas jurídicas também são gerais e abstratas (BOBBIO, 2003). 

Essa característica da abstração está presente no dolo eventual, já que existem 

imprevisíveis maneiras de se assumir o risco por um resultado produzido, dentre as quais a 

omissão quanto ao conhecimento dos fatos quando podia (e devia) obter. No mesmo sentido, 

Moro (2010, p. 69): 

 

Tais construções em torno da cegueira deliberada assemelham-se, de certa 
forma, ao dolo eventual da legislação e doutrina brasileira. Por isso e 
considerando a previsão genérica do art. 18, I, do CP, e a falta de 
disposição legal específica na lei de lavagem contra a admissão do dolo 
eventual, podem elas ser trazidas para a nossa prática jurídica (grifo nosso). 
 

Claus Roxin subdivide em sua doutrina o dolo em direto de primeiro grau (ex: para 

matar uma pessoa, o agente a atropela) e em direto de segundo grau, também conhecido como 

dolo necessário ou de efeitos colaterais (ex: para matar uma pessoa, o agente atropela outras 

que estão com ela). No Brasil, ambos estão abrigados no dolo direto da primeira parte do 

artigo dezoito do Código Penal (NUCCI, 2017, p. 375). 

Já no dolo eventual, a vontade do agente continua voltada para atingir um resultado 

específico, mas sabe que poder ocorrer um segundo resultado, não desejado, mas que lhe é 

indiferente (ex: para matar uma pessoa, o agente sabe que pode matar outra, mas assume o 

risco e prossegue). No Brasil, o dolo eventual é extraído das circunstâncias fáticas, conforme 

o esclarecedor voto do Ministro Félix Fischer no paradigmático ‘Caso do Índio Pataxó’: 

 

O dolo eventual não é, na verdade, extraído da mente do autor, mas sim 
das circunstâncias. (...) Por exemplo, dizer-se que fogo não mata porquanto 
existem muitas pessoas com cicatrizes de queimadura; data venia, não é 
argumento válido nem no iudiciem causae (...) Todos, desde cedo, 
independentemente do grau de instrução, sabem que brincar com fogo é 
muito perigoso. O fogo pode matar. E, mata de forma - sabidamente - 
terrível, extremamente dolorosa. (STJ, 1999, grifo nosso). 

 

Na decisão fica claro que não é todo argumento de defesa que poderá refutar o dolo 

eventual, o qual será construído ontologicamente conforme as circunstâncias do caso. O 

mesmo entendimento ainda se mantém na jurisprudência mais recente do Superior Tribunal 

de Justiça, a exemplo do Acórdão proferido no Agravo Regimental no Recurso Especial 

1.579.818/SC, julgado pela Quinta Turma em 27/06/2017, reiterado em decisão no Recurso 

Especial 1.761.090/GO, publicado em 30/10/2018 (STJ, 2017; STJ, 2018). 
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Como explicado no capítulo 2.3.1, a despeito da doutrina da ignorância deliberada ter 

origem na construção jurisprudencial em países que adotam o Common Law, ela também 

começou a ser utilizada em países com tradição na Civil Law. No caso da Espanha, por meio 

de jurisprudência que a compatibilizou como dolo eventual, de forma mais literal na sentença 

STS de no 33/2005 (pág. 23). 

Na chamada ‘Operação Lava Jato’, considerada pelo Ministério Público Federal como 

“a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve” (MPF, 2018), 

a cegueira deliberada foi largamente utilizada na fundamentação das sentenças como 

equiparação ao dolo eventual, a exemplo da proferida em 06/05/2015 na Ação Penal nº 

5047229-77.2014.4.04.7000/PR: 

 

202. São aqui pertinentes as construções do Direito anglo-saxão para o crime 
de lavagem de dinheiro em torno da "cegueira deliberada" ou "willful 
blindness" e que é equiparável ao dolo eventual da tradição do Direito 
Continental europeu. 203. 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 (TRF4, 2015). 
 

Considerando a abrangência e a repercussão dos julgamentos da ‘Operação Lava-

Jato’, ainda em curso, a comunidade jurídica passou a ter mais interesse em discutir e analisar 

a recepção da doutrina no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo como dolo eventual. 

Dessa forma, se faz necessário aprofundar um pouco mais sobre esse elemento subjetivo, o 

que se passa a explicar nos próximos tópicos. 

 

3.2.1 Da admissibilidade do dolo eventual no tipo penal. 

 

Outra dificuldade enfrentada no direito brasileiro é saber quando um tipo penal admite 

o dolo eventual. Moro (2010, p. 61) identificou que uma solução possível seria excluir os 

crimes que prevêem o conhecimento pleno do resultado delitivo, considerando a 

abstratividade da norma jurídica no dolo eventual: 

 

Não há uma enumeração de tipos penais específicos que comportem o dolo 
eventual, embora existam alguns tipos cuja interpretação exclua essa 
possibilidade. Uma das fórmulas possíveis é exigir no tipo penal o 
conhecimento pleno do resultado delitivo, afastando a possibilidade de 
configuração pelo mero conhecimento da probabilidade de sua ocorrência 
(MORO, 2010, grifo nosso). 
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Esse também é o entendimento de Nucci (2017, p. 377), para o qual 

“excepcionalmente, quando a lei exigir unicamente o dolo direto, tal circunstância vem 

claramente definida no tipo penal”. O exemplo mais comum de um tipo penal que exclui a 

possibilidade de admissão do dolo eventual é a denunciação caluniosa, cuja configuração 

exige o conhecimento pelo agente de que se imputa um fato criminoso a um inocente 

(NUCCI, 2017). 

Com base nesta fórmula, Sérgio Moro entendeu que mesmo que não haja previsão 

legal expressa para o dolo eventual no crime do artigo primeiro, caput, da Lei n. 9.613/98 

(lavagem de dinheiro) – como não há em geral para os outros crimes – “é possível admiti-lo 

diante da previsão geral do art. 18, I, do CP e de sua pertinência e relevância para a eficácia 

da lei” (MORO, 2010, p. 70). 

 

3.2.2 Da prova do dolo eventual. 

 

Diante das dificuldades probatórias apresentadas de forma introdutória no tópico 2.2.1, 

Sérgio Moro apresenta duas saídas possíveis: 1ª) a criação de regras probatórias compatíveis 

com as dificuldades; e/ou 2ª) o incremento dos meios de investigação disponíveis às 

autoridades públicas. Em seguida, o autor apresenta os argumentos favoráveis à admissão da 

dedução da intenção por meio das circunstâncias, mostrando inclusive que se trata de uma 

tendência mundial com a qual o Brasil sinalizou acompanhar (MORO, 2010). 

Em 1990, o GAFI publicou quarenta recomendações para combater a utilização 

indevida dos sistemas financeiros para a lavagem de dinheiro. Na última versão adotada pelo 

Plenário em 2012, consta na nota interpretativa da recomendação 3 (Infração de 

Branqueamento de Capitais), item 7, “a”: “Os países deveriam se assegurar de que a intenção 

e o conhecimento necessários para provar o crime de lavagem de dinheiro possam ser 

inferidos por circunstâncias factuais objetivas.” (GAFI, 2012). 

Esse é o entendimento também encontrado em tratados internacionais dos quais o 

Brasil é signatário. Em Nova York, no dia 15 de novembro de 2000, a Convenção das Nações 

Unidas aprovou um texto contra o crime organizado transnacional, no qual está escrito no 

parágrafo primeiro do artigo quinto que “cada Estado Parte adotará as medidas legislativas ou 

outras que sejam necessárias para caracterizar como infração penal, quando praticado 

intencionalmente” (BRASIL, 2004), e traz uma lista abstrata dos fatos incriminadores, os 

quais importa transcrever: 
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a) Um dos atos seguintes, ou ambos, enquanto infrações penais distintas das 
que impliquem a tentativa ou a consumação da atividade criminosa: i) O 
entendimento com uma ou mais pessoas para a prática de uma infração grave, 
com uma intenção direta ou indiretamente relacionada com a obtenção de 
um benefício econômico ou outro benefício material e, quando assim 
prescrever o direito interno, envolvendo um ato praticado por um dos 
participantes para concretizar o que foi acordado ou envolvendo a 
participação de um grupo criminoso organizado; ii) A conduta de qualquer 
pessoa que, conhecendo a finalidade e a atividade criminosa geral de um 
grupo criminoso organizado, ou a sua intenção de cometer as infrações em 
questão, participe ativamente em: a. Atividades ilícitas do grupo criminoso 
organizado; b. Outras atividades do grupo criminoso organizado, sabendo 
que a sua participação contribuirá para a finalidade criminosa acima referida; 
b) O ato de organizar, dirigir, ajudar, incitar, facilitar ou aconselhar a 
prática de uma infração grave que envolva a participação de um grupo 
criminoso organizado (BRASIL, 2004, grifo nosso). 
 

No parágrafo segundo, a Convenção se preocupou com a efetividade do combate ao 

crime transnacional, ao dispor que “o conhecimento, a intenção, a finalidade, a motivação ou 

o acordo a que se refere o parágrafo 1 do presente Artigo poderão inferir-se de circunstâncias 

factuais objetivas” (BRASIL, 2004). E são justamente as circunstâncias do caso concreto que 

permitirão inferir o grau de probabilidade do conhecimento do agente. 

A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional foi 

ratificada pelo Brasil junto à Secretaria Geral da ONU em 2004 e promulgada pelo Decreto n. 

5.015, de 12 de março de 2004. Dessa forma, a jurisprudência brasileira tem adotado as 

interpretações necessárias para dar efetividade ao compromisso assumido pelo Estado 

brasileiro diante da comunidade internacional, a despeito das críticas que se limitam à 

incorporação de construções da Common Law. 

É necessário esclarecer que a Convenção dispõe que a infração será de caráter 

transnacional mesmo quando “For cometida num só Estado, mas produza efeitos substanciais 

noutro Estado.” (artigo 3º, §2º, “d”), o que amplia a discussão sobre a aplicação da 

Convenção nos julgamentos da Operação Lava-Jato (BRASIL, 2004). 

Foi amplamente veiculado na mídia que os esquemas de propina envolvendo a 

Petrobrás chegaram a atingir até os países menos corruptos do mundo. A exemplo de 

Cingapura, cujo governo é dono de 20% da construtora de plataformas de petróleo Keppel 

Offshore and Marine, acusada de pagar US$ 55 milhões (R$ 179 milhões) a funcionários da 

Petrobras entre 2001 e 2004 (BBC, 2018). 

Outro compromisso assumido pelo Estado brasileiro perante a comunidade 

internacional se deu com a ratificação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, 

adotada pela Assembléia-Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003 e assinada pelo 

Brasil em 9 de dezembro de 2003, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 
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2006. No preâmbulo da Convenção, os Estados Partes elencam as preocupações que os 

motivaram a conveniar, dentre as quais o enfraquecimento da justiça e os vínculos entre a 

corrupção e outras formas de delinquência, incluindo a lavagem de dinheiro (BRASIL, 2006). 

Mais interessante é que os Estados Partes expressamente declararam estarem 

“Convencidos de que a corrupção deixou de ser um problema local para converter-se em um 

fenômeno transnacional que afeta todas as sociedades e economias”, o que fortalece o 

argumento anterior de que as disposições da Convenção da ONU contra o Crime Organizado 

Transnacional, ratificadas pelo Brasil, se aplicam aos julgamentos da Operação Lava-Jato. 

No artigo 28 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção consta que “O 

conhecimento, a intenção ou o propósito que se requerem como elementos de um delito 

qualificado de acordo com a presente Convenção poderão inferir-se de circunstâncias fáticas 

objetivas”. Observa-se que a mens rea é obtida com a mesma técnica adotada na Convenção 

contra o Crime Organizado: por meio das circunstâncias do caso concreto (BRASIL, 2006). 

Diz ainda o art. 6º, item 2, “f”, da Convenção das Nações Unidas contra o Crime 

Organizado Transnacional: “o conhecimento, a intenção ou a motivação, enquanto elementos 

constitutivos de uma infração enunciada no §1º do presente artigo (lavagem de dinheiro), 

poderão inferir-se de circunstâncias fatuais objetivas”. Disposição que também está em 

sintonia com a cegueira deliberada, em que as circunstâncias informam o grau de 

probabilidade de conhecimento que o agente poderia – e deveria – ter (BRASIL, 2004). 

Completa Moro (2010, p. 71): “segundo a recomendação e essas normas, o elemento 

subjetivo do crime pode ser provado por meio do elemento objetivo”. Não no sentido de que 

pode ser dispensada a prova do elemento subjetivo, reduzindo a carga imposta à acusação, 

mas de que – em alguns casos – pode se inferir o elemento subjetivo (a intenção criminosa). 

No ‘Caso Banestado’, a magnitude das movimentações das contas e as expressivas 

aplicações financeiras só seria factível com a participação consciente dos agentes bancários. O 

desconhecimento dos agentes era portanto uma impossibilidade, sendo o melhor exemplo de 

uma circunstância fática objetiva. Em casos desse tipo, “as regras probatórias absolutas são 

pouco apropriadas diante da riqueza e variedade dos casos concretos, não tendo o legislador 

como antever todas as situações possíveis” (MORO, 2010, p. 72). 

Mais uma vez, é preciso conciliar a construção de regras probatórias mais eficazes à 

persecução penal com os direitos constitucionais da presunção de inocência e do devido 

processo legal. Moro (2010, p. 73) conclui: 

 
Faz-se necessária a utilização de métodos apropriados de investigação e a 
construção de regras probatórias conectadas à realidade e sensíveis não só 
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aos direitos do acusado, entre eles o da presunção de inocência e o resguardo 
da esfera privada, mas também à necessidade de investigação e persecução 
eficaz de tais crimes, o que é um legítimo direito da sociedade. O desafio é 
encontrar um equilíbrio razoável entre os direitos envolvidos (MORO, 2010, 
grifo nosso). 

 

2.3  APLICAÇÃO DA TEORIA NO DIREITO PENAL 

 

Os principais estudos brasileiros sobre a aplicabilidade da cegueira deliberada estão 

relacionados com os crimes de lavagem de dinheiro, onde os entendimentos divergem 

sobretudo sobre os elementos subjetivos do tipo penal: se devem ser limitados ao dolo direto 

ou incluir também o dolo eventual (MORO, 2010). 

No Brasil o caso mais emblemático é o chamado ‘Assalto ao Banco Central’, ocorrido 

na cidade de Fortaleza, Ceará. No primeiro grau de jurisdição (processo nº 

2005.81.00.014586-0), o Juiz da 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará utilizou a 

teoria da cegueira deliberada para fundamentar a condenação em primeiro grau dos irmãos 

Fernandes Vieira, empresários do ramo de veículos usados que, no comando da ‘Brilhe Car’, 

revenderam onze veículos usados mediante o pagamento em cédulas de cinqüenta reais 

(TRF5, 2008). 

A decisão condenatória de primeiro grau foi posteriormente reformada pelo Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região ao entender que o caso apresentado era de culpa grave. A 

instância recursal buscou ter sensibilidade com o caso concreto e encontrou na teoria dos 

contratos a peculiaridade a determinado tipo de transação no Brasil, marcada pela 

informalidade e com base na confiança, para determinar que houve no máximo falta de 

diligência por parte da empresa: 

 

Imputação do crime de lavagem em face da venda, por loja estabelecida em 
Fortaleza, de 11 veículos, mediante o pagamento em espécie: a transposição da 
doutrina americana da cegueira deliberada (willful blindness), nos moldes da 
sentença recorrida, beira, efetivamente, a responsabilidade penal objetiva. O 
inciso II do parágrafo 2.º do art. 1.º dessa lei (n.º 9.613/98) exige a ciência expressa 
e não, apenas, o dolo eventual. Ausência de indicação ou sequer referência a 
qualquer atividade enquadrável no inciso II do parágrafo 2º. Não há elementos 
suficientes, em face do tipo de negociação usualmente realizada com veículos 
usados, a indicar que houvesse dolo eventual quanto à conduta do art. 1.º, parágrafo 
1º, inciso II, da mesma lei; na verdade, talvez, pudesse ser atribuída aos empresários 
a falta de maior diligência na negociação (culpa grave), mas não, dolo, pois 
usualmente os negócios nessa área são realizados de modo informal e com base 
em confiança construída nos contatos entre as partes. (TRF5, 2008, grifo nosso) 

 

O Tribunal buscou se adequar à realidade brasileira ao considerar que no Brasil os 

negócios envolvendo veículos usados são usualmente realizados de modos menos formais. Ao 
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realizar o estudo da willful blindness no direito alienígena e comparar com o direito pátrio, a 

percepção inicial é a de que a facilidade de se aplicar a teoria é diretamente proporcional ao 

grau desenvolvimento dos países (Estados Unidos, Alemanha etc.). Ou seja, um Estado que 

preza pela educação e instrução de seus integrantes é capaz de cobrar, em contrapartida, maior 

responsabilidade pelos seus atos e omissões. 

Não se trata de punitivismo, mas de atribuir uma carga de responsabilização a uma 

conduta esperada. E o esperado era que os empresários tivessem o preparo e as condições 

necessárias para a realização das sua atividades empresariais por meios formais e seguros, 

sem desconsiderar que qualquer pessoa com discernimento e capacidade de empreender seja 

capaz de perceber o risco de receber milhares de reais em notas de cinquenta reais. 

É possível que apenas tenha faltado aos empresários maior diligência na negociação, 

assim como é possível que não tenham buscado ser diligentes para não perder a oportunidade 

do negócio. Ou até mesmo que já conheciam a origem ilícita do dinheiro. Na dúvida, o 

Tribunal aplicou o in dubio pro reo. Na busca pelo conhecimento subjetivo do réu, somente 

os elementos de um caso concreto poderão informar o grau de probabilidade (MORO, 2010). 

Posteriormente, em outro caso de grande repercussão, o ‘Mensalão’, o Supremo 

Tribunal Federal utilizou a cegueira deliberada para ratificar as condenações de diversos 

acusados por lavagem de dinheiro. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os quarenta 

réus e atribuiu ao então ministro José Dirceu a posição de chefe do organograma delituoso, o 

classificando como detentor do domínio funcional do fato e não a coautor (UCHOA, 2016). 

Para Larissa Uchoa, houve “completa deturpação do que preconiza Claus Roxin 

quanto à incorreção de se imputar a alguém determinado delito pelo simples ocupar de uma 

posição hierarquicamente superior. Isso porque o domínio funcional do fato (coautoria) é 

reconhecido por Claus Roxin apenas quanto à contribuição relevante dentro de um plano 

global voltada à fase executiva (UCHOA, 2016). 

 

2.4 APLICAÇÃO DA DOUTRINA EM OUTROS RAMOS DO DIREITO 

 

2.4.1 Direito Eleitoral 

 

No Direito Eleitoral, os crimes de corrupção eleitoral são considerados de mera 

atividade, também chamados de crimes formais, pois independem do resultado para a 

configuração do tipo penal. Esse é a típica norma penal na qual a teoria tem mais facilidade de 

adequação, já que é suficiente o dano potencial ou o perigo de dano ao interesse jurídico 
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protegido, cuja segurança fica pelo menos ameaçada (TRE-RO, 2010). 

A transcrição parcial abaixo citada, extraída da ementa de um acórdão prolatado no 

âmbito eleitoral, permite observar a integral recepção e aplicação da doutrina, cuja idéia 

fundamental permanece a mesma, adaptando-se apenas ao caso concreto de compra de votos 

em troca de vale-brinde de telefone celular, em que a candidata tinha conhecimento do que 

estava acontecendo, imaginou se tratar de uma “armação” urdida pela oposição, mas nada fez 

para impedir a continuidade. 

 

Corrupção eleitoral. Eleições 2004. Materialidade e autoria comprovadas. Prova 
testemunhal abundante. Dolo configurado. Teoria da cegueira deliberada. Crime 
formal. Condenação mantida. Recurso desprovido. (...) VI - "Dolus directus" 
presente. Imputação viável, no mínimo, a título "dolus eventualis" (CP, art. 18, I, 2ª 
parte): mesmo seriamente considerando a possibilidade de realização do tipo legal, o 
agente não se deteve, conformando-se ao resultado. Teoria da "cegueira 
deliberada" ("willful blindness" ou "conscious avoidance doctrine"). (TRE/RO, 
2010, grifo nosso) 

 

Em pesquisa à jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, não foram 

obtidos resultados para a “cegueira deliberada”. Mas pelo TRE de Rondônia a teoria foi 

aplicada em casos semelhantes ao anteriormente citado, a título de exemplo: realização e 

promessa de cirurgias de laqueadura a troco de voto (Acórdão n. 97/2008) e fornecimento 

contínuo de sopa, cestas-básicas e patrocínio de cursos (Acórdão n. 506/2010). 

 

2.4.2 Direito de Trânsito 

 

Determinados delitos de trânsito passaram por recentes mudanças de entendimento 

jurisprudencial que os tornam atualmente bons exemplos de que o in dubio pro reu pode ser 

relativizado em prol do in dubio pro societate a partir do momento que o autor sabia (ou 

deveria saber) que estava agindo de forma arriscada para a produção de resultados tipificados 

como criminosos. 

Nucci (2017, p. 376) explica que a jurisprudência pátria tem considerado a atuação do 

agente em alguns crimes cometidos no trânsito não mais como culpa consciente, e sim como 

dolo eventual, sobretudo em virtude das inúmeras campanhas realizadas demonstrando o risco 

da direção perigosa como suficientes para esclarecer os motoristas. Nesse sentido já entendia 

o Supremo Tribunal Federal: 

 

A conduta social desajustada daquele que, agindo com intensa reprovabilidade ético-
jurídica, participa, com seu veículo automotor, de inaceitável disputa 
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automobilística realizada em plena via pública, nesta desenvolvendo velocidade 
exagerada – além de ensejar a possibilidade de reconhecimento de dolo eventual 
inerente a esse comportamento do agente –, ainda justifica a especial exasperação da 
pena, motivada pela necessidade de o Estado responder, grave e energicamente, à 
atitude de quem, em assim agindo, comete os delitos de homicídio doloso e de 
lesões corporais. (STF, 1995, grifo nosso) 

 

Destaca-se ainda o “grave e energicamente” como uma clara necessidade do Estado 

optar pelo in dubio pro societae, ainda que a intenção do motorista nunca tivesse sido a de 

matar ou lesionar alguém ao praticar rachas e dirigir sob embriaguez. Trata-se de uma 

mutação interpretativa com uma aparente finalidade pedagógica. O que parece ter funcionado, 

pois atualmente não se tem mais tanto notícias de casos de mortes causadas por rachas. 

O STF publicou recentemente, em 29 de maio de 2018, na sua página da web uma 

notícia sobre a negativa de habeas corpus a um condenado que pedia a desclassificação do 

crime de dolo eventual para homicídio culposo. No caso, a Primeira Turma manteve a linha 

de entendimento de prevalecimento do in dubio pro societae em caso de trânsito envolvendo a 

conjugação de bebida alcólica com o fato de o motorista trafegar na contramão, ocasionando 

uma colisão com vítima fatal (STF, 2018). O ministro Luís Roberto Barroso afirmou no seu 

voto, acompanhado pela maioria da Turma, que: 

 

O trânsito provoca mais de 50 mil óbitos por ano, um verdadeiro genocídio. A única 
forma de se coibir essa quantidade maciça de jovens e direção embriagada é tratar 
isso com a seriedade penal que merece. Não é possível glamurizar a bebida no 
trânsito, sobretudo quando resulta em morte (STF, 2018). 

 

2.4.3 Direito Ambiental 

 

A Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, foi editada para dispor “sobre sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente”. Dentre 

os crimes contra a fauna, o artigo 34 tipifica a atividade de “pescar em período no qual a 

pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente”. O parágrafo único 

previu ainda outras hipóteses que incorrem na mesma pena (BRASIL, 1998): 

 

I - pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores 
aos permitidos; II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a 
utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos; e, III - 
transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da 
coleta, apanha e pesca proibidas (BRASIL, 1998). 

 

Nos autos da ação de crimes ambientais n. 5005456-26.2017.4.04.7201/SC, a peça 
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inicial acusatória dizia que determinado agente havia sido flagrado pela polícia militar 

ambiental “praticando pesca de camarão, mediante  utilização de gerival de 2m de 

comprimento e com malha de 2,2 cm na carapuça e no corpo, sendo que tal petrecho está em 

desacordo com o disposto na Portaria n° 84/2002 do IBAMA” (TRF4, 2018). 

O detalhe é que nesse caso não houve a apreensão do pescado – “já que os poucos 

camarões que estavam na carapuça do gerival submerso na água, por apresentarem condições 

favoráveis, foram soltos” –, mas a intenção da pesca predatória restou comprovada com a 

mera apreensão do petrecho proibido, praticando o delito tipificado no supracitado artigo 34, 

parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.605/1998 (TRF4, 2018; BRASIL, 1998). 

Na fundamentação da sentença, o magistrado entendeu que um pescador profissional 

que já praticava a atividade há mais de 14 anos na data do fato tem um conhecimento razoável 

sobre os intrumentos e os meios de pesca. O réu havia inclusive mencionado que recebia o 

defeso e, portanto, não lhe estranha a existência de limitações à atividade praticada. Afirmou 

ainda que costuma praticar a pesca de tainha, sempre dentro dos limites atribuídos pela lei à 

trama da rede, demonstrando ter esse conhecimento. Concluiu o magistrado: 

 

Ainda que a pesca de camarão não fosse de sua rotina, sabia que existia 
regulamentação para sua pesca e preferiu manter-se ignorante acerca da 
limitação legal e das reais medidas da malha utilizada. Ao juízo está claro, então, 
que o réu praticou o crime também pelo ponto de vista da teoria da cegueira 
deliberada. Por esta abordagem, imagina-se que o sujeito ativo esconde sua visão 
sobre o mundo real, preferindo enganar-se e sem ir em busca da realidade (muito 
provavelmente infracional), fazendo uso de condutas com comportamento diverso 
exigido (TRF4, 2018, grifo nosso). 

 

É preciso acrescentar que a Defesoria Pública da União pleiteava o reconhecimento da 

atipicidade da conduta, seja mediante a aplicação dos princípios da intervenção mínima e da 

insignificância ou da proporcionalidade e da adequação social ou do redimensionamento do 

direito penal à luz da dignidade da pessoa humana (TRF4, 2018). Mas o magistrado 

fundamentou a decisão com base nos princípios próprios do Direito Ambiental: 

 

Não há como acolher a pretensão da defesa (...), pois não há como ignorar que o 
bem jurídico tutelado ostenta titularidade difusa, já que o ecossistema pertence à 
coletividade (com relevância imensurável), e porque a conduta que revela o referido 
crime assume uma potencialidade lesiva que se protrai no tempo e pode afetar as 
gerações futuras, tanto quanto ao equilíbrio ambiental como econômico (TRF4, 
2018). 

 
Outro ponto relevante a ser destacado sobre o referido processo é quanto à dosimetria 

da pena. Já foi defendido anteriormente, no tópico 2.4, que é potencialmente injusto aplicar 



39 

uma pena por um crime praticado com dolo eventual com o mesmo peso que seria aplicado ao 

mesmo cometido com dolo direto. Esse entendimento foi inclusive reforçado com a citação da 

doutrina de Nucci (2017, p. 379), para o qual a pena-base deve ser diferenciada entre os réus. 

A sanção penal prevista para o crime tipificado no art. 34 da Lei n. 9.605/98 é a de 

detenção de um a três anos ou multa. Embora o magistrado tenha entendido que a recuperação 

social do apenado, dada reprovabilidade da conduta, só seria possível com a pena privativa de 

liberdade, foi aplicada a pena base de um ano a ser cumprida no regime aberto, substituída 

pela pena restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por 

dia de condenação (BRASIL, 1940; TRF4, 2018). 



 

CAPÍTULO 4 

 

APLICABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

 

Em que pese haver muita discussão sobre a legalidade da utilização da teoria da 

cegueira deliberada no ordenamento jurídico brasileiro, na prática ela já está sendo utilizada 

no país por vários Tribunais e nos mais variados ramos do Direito, como foi demonstrado no 

capítulo anterior. No presente capítulo se dará continuidade ao estudo da teoria em outros 

ramos da Ciência Jurídica, agora com uma abordagem no Direito Administrativo. 

Após uma recente decisão que condenou um parecerista jurídico com fundamento na 

cegueira deliberada (BRASIL, 2017), surgiu a indagação se esse tipo de condenação poderia 

se aplicar a qualquer agente público responsável pela elaboração de peças consultivas, 

incluindo aqueles integrantes dos órgãos de controle e de auditoria. Para responder a questão, 

foi preciso estudar a etiologia das peças, as características peculiares de cada uma, assim 

como a finalidade, o momento de produção e o poder vinculante. 

O estudo de caso apresentado permitirá aferir como se deu a responsabilização do 

parecerista jurídico com base na teoria da cegueira deliberada e, com isso, concluir – por meio 

dos métodos indutivo e comparativo – pela aplicabilidade ou não no ordenamento jurídico 

brasileiro aos responsáveis pela elaboração das peças consultivas nos órgãos de controle e 

auditoria. 

 

4.1 PARECERES JURÍDICOS 

 

A palavra “parecer”, empregada em um contexto jurídico, é um substantivo masculino 

que significa “opinião ou esclarecimento por jurisconsulto, em forma de manifestação, sobre 

determinada questão submetida a sua consideração” (MICHAELIS, 2018). Segundo o 

dicionário, o parecer tem natureza opinativa, o que reflete um juízo de valor do agente sobre o 

assunto que lhe é submetido. 

O parecer jurídico é uma peça consultiva emitida em decorrência do exercício de 

atividades privativas da advocacia, como as de consultoria e assessoria jurídicas, nos termos 

da lei nº 8.906/1994, artigo primeiro, inciso II. Esta lei dispõe sobre o Estatuto da Advocacia 

e abrange os integrantes das Procuradorias e Consultorias Jurídicas da União, dos entes 

políticos e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional (BRASIL, 1994). 
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No mesmo sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello define parecer como uma 

“manifestação opinativa de um órgão consultivo em que este expende sua apreciação sobre o 

que lhe é submetido” (2014, p. 448). De forma resumida, o autor apresenta as características 

básicas do parecer: natureza opinativa, apreciação técnica e finalidade consultiva. 

Quanto à obrigatoriedade do parecer, Justen Filho (2014, p. 689) entende que os 

pareceres técnicos e jurídicos são manifestações de terceiros, fornecidos facultativamente, 

tendo em vista as circunstâncias de um caso concreto, mas que em alguns casos excepcionais, 

a depender de uma regra explícita, a lei pode prever natureza vinculante ao parecer jurídico. 

José dos Santos Carvalho Filho (2011, p. 127) entende que o parecer é facultativo nos 

casos que a Administração não está obrigada a formalizá-lo para a prática de determinado ato; 

é obrigatório quando emitido por solicitação de órgão ativo ou de controle como preliminar à 

emanação do ato que lhe é próprio. Quanto ao parecer vinculante, o autor considera haver um 

desvio de qualificação jurídica devido ao conteúdo desse tipo de parecer ser tipicamente 

decisório: 

 
Costuma a doutrina fazer referência aos pareceres vinculantes, assim conceituados 
aqueles que impedem a autoridade decisória de adotar outra conclusão que não seja 
a do ato opinativo, ressalvando-se, contudo, que se trata de regime de exceção e, por 
isso mesmo, só admitidos se a lei o exigir expressamente. Em nosso entender, 
porém, há um desvio de qualificação jurídica nesses atos: pareceres são atos 
opinativos, de modo que, se o opinamento do parecerista vincula outra autoridade, o 
conteúdo do ato é tipicamente decisório, e não meramente opinativo, como é de sua 
natureza (CARVALHO FILHO, p. 128). 
 

Celso Antônio Bandeira de Mello é menos flexível: 

 
Vinculantes são aqueles que a autoridade não apenas deve pedir, mas estará 
obrigada a seguir. Segue-se que, no caso dos pareceres obrigatórios, e, assim, pois, 
dos técnico-jurídicos desta tipologia, se não for solicitado o parecer, o ato decisório 
será, ipso facto, inválido. No caso dos vinculantes, sê-lo-á tanto na hipótese de não 
ser solicitado, quanto na de ser praticado ato decisório em desconformidade com ele. 

 

Um exemplo de parecer obrigatório está previsto no parágrafo único do artigo 38 da 

lei 8.666/1993, segundo o qual “as minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, 

acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria 

jurídica da Administração”. Nesse caso, o emprego do verbo “dever” na redação da norma 

serve como condicionante obrigatório para a assinatura do ato administrativo. 

Justen Filho (2014, p. 689) entende que a ausência de manifestação jurídica não se 

constitui em defeito autônomo, apto a eliminar a validade do ato: “seria um despropósito 

supor que a ausência de prévia aprovação da assessoria jurídica seria suficiente para invalidar 
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a licitação”. O essencial, portanto, é a regularidade dos atos, não a aprovação. Isso não 

impede, porém, que a qualquer tempo a Administração determine a audiência da assessoria 

jurídica, o que pode ocasionar na invalidação do procedimento viciado caso reconheça a 

existência de defeito (JUSTEN FILHO, 2014, p. 690). 

O Tribunal de Contas da União (TCU) já se posicionou em sentido contrário – pela 

vinculação - em algumas decisões, cita-se como exemplo o Acórdão 1.337/2011-Plenário: 

 
Da leitura do parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/1993 (examinar e aprovar), 
combinada com a do art. 11 da Lei Complementar 73/1993 (examinar prévia e 
conclusivamente), depreende-se que, para a prática dos atos nele especificados, o 
gestor depende de pronunciamento favorável da consultoria jurídica, revelando-se 
a aprovação verdadeiro ato administrativo. Sem ela, o ato ao qual adere é 
imperfeito. (TCU, 2011, grifo nosso) 
 

Essa vinculação entre os atos está alinhada com a relevância dos pareceres técnico-

jurídicos ao trazer informações e esclarecimentos da alçada de especialistas (MELLO, 2015, 

p. 449). Na definição de Hely Lopes Meirelles (2012, p. 198), “parecer técnico é o que 

provém de órgão ou agente especializado na matéria, não podendo ser contestado por leigo, 

ou mesmo por superior hierárquico”. 

Embora o parecer jurídico não reflita o exercício de competência decisória, reservada 

à autoridade administrativa, já que o assessor jurídico não é investido de poder para 

determinar a prática ou a omissão de um ato administrativo, a sua manifestação envolve um 

controle jurídico de validade dos atos praticados e daqueles previstos para o futuro (JUSTEN 

FILHO, p. 688). As autoridades, no entanto, devem observar o seguinte Enunciado do TCU, 

publicado no Informativo de Licitações e Contratos 143/2013: 

 
A falta de implementação do encaminhamento apontado no parecer jurídico de que 
tratam o inciso VI e o parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/1993 demanda a 
explicitação, por escrito, dos motivos que embasam a solução adotada e sujeita o 
gestor às consequências de tal ato, caso se confirmem as irregularidades apontadas 
pelo órgão jurídico (TCU, 2013). 
 

O TCU parece mais alinhado às idéias de Celso Antônio Bandeira de Mello. Se vier a 

ser considerado inválido o ato praticado em desconformidade com parecer técnico, caberá 

responsabilização do agente que expediu o ato decisório pelo menos com culpa, ao desatender 

conclusões em relação às quais não tinha habilitação técnico-funcional (MELLO, 2014). 

O parecer tem relevância justamente porque não traduz uma atuação subordinada ao 

princípio da hierarquia. O assessor está subordinado hierarquicamente à autoridade superior, 

mas não quanto ao conteúdo que deve refletir a convicção profissional do assessor 

relativamente à lei, à moralidade e à conveniência dos atos administrativos. Ou seja, esse 
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conteúdo não deve ser limitado à letra da lei, mas apreciar o verdadeiro espírito da norma sob 

o prisma da moralidade e da conveniência dos atos (JUSTEN FILHO, p. 689). 

Essa amplitude de análise pelo parecerista (legalidade, moralidade e conveniência) 

reflete no maior grau de responsabilidade ao qual está sujeito, dada a relevância da peça 

produzida. O Tribunal de Contas da União já emitiu enunciados nesse sentido, a exemplo dos 

publicados no Informativo de Licitações e Contratos 64/2011, nos quais foi categórico ao 

dispor que “Parecer jurídico em processo licitatório, exarado com fundamento no parágrafo 

único do art. 38 da Lei 8.666/1993, não constitui ato meramente opinativo e pode levar à 

responsabilização do emitente” (TCU, 2011). 

O Tribunal ainda ementou entendimento autorizando a responsabilização (e não 

responsabilizando-o objetivamente) do parecerista nos casos de expressa violação da lei, já 

que “a manifestação do setor técnico fundamenta a decisão do administrador”, conforme 

precedente do Supremo Tribunal Federal no MS 24584/DF (STF, 2007). 

Resta, portanto, demonstrada relevância e o grau de responsabilidade do parecerista no 

exercício da sua função, o que demanda maior responsabilidade do gestor ao nomear para o 

cargo pessoa tecnicamente capacitada. Em artigo publicado sobre a teoria da cegueira 

deliberada e a aplicação aos atos de improbidade administrativa, os autores trazem um 

interessante argumento sobre a responsabilidade diferenciada do agente público: 

 

O sistema constitucional e legal não tolera a ingenuidade no trato da coisa pública, 
ainda que não afirme a responsabilidade objetiva do exercente da função pública. A 
legalidade como condição para a atuação administrativa - o fazer somente a partir de 
expressa e prévia autorização legal - impede que o agente se escuse na ingenuidade, 
no desconhecimento do risco ou no amadorismo. A legalidade permissiva, que 
difere da proibitiva típica das relações privadas (tudo pode, salvo violar o que a lei 
proíbe), impõe a presunção de que o agente será capaz de antever o perdimento da 
moralidade administrativa e como isso evitá-lo (ROSA e MARTINS JÚNIOR, 
2017). 

 

O Superior Tribunal de Justiça também possui jurisprudência sobre o assunto. No 

julgamento do habeas corpus n. 337.751, publicado em 01/02/2016, a Sexta Turma denegou o 

pedido de trancamento da ação penal ao fundamento de atipicidade da conduta tipificada no 

artigo 89 da lei n, 8.666/1993 (fraude a procedimento licitatório), uma vez que o parecerista 

estaria no gozo da independência nas suas manifestações, como garante o artigo segundo da 

lei n. 8.906/94 (STJ, 2016). Assim entendeu o Tribunal Superior: 

 

A tão-só figuração de advogado como parecerista nos autos de procedimento de 
licitação não retira, por si só, da sua atuação a possibilidade da prática de ilícito 
penal, porquanto, mesmo que as formalidades legais tenham sido atendidas no seu 
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ato, havendo favorecimento nos meios empregados, é possível o comprometimento 
ilegal do agir (STJ, 2016). 

 

Não é difícil, contudo, imaginar que, vez ou outra, são impostas restrições à autonomia 

do parecerista, o que lhe confere o poder-dever de noticiar a ocorrência e de recusar a 

produção do parecer jurídico (JUSTEN FILHO, p. 689). Ocorre que se fizer isso, o 

profissional pode sofrer consequências negativas: “se este ocupa cargo de provimento em 

comissão ou função de confiança, sendo, pois suscetível de ser dele desligado ad nutum, é 

claro que não desfrutará da independência necessária para o opinamento técnico-jurídico” 

(MELLO, 2014, p. 451). 

A depender da postura e do histórico da autoridade hierarquicamente superior, pode se 

discutida até mesmo a configuração do assédio moral. De qualquer forma, o assessor jurídico 

deve recusar a elaboração do parecer no sentido que não seja aquele no qual tem convicção, 

sobretudo porque pode vir a ser responsabilizado pela peça produzida, no mínimo na 

modalidade culposa. 

 

4.2  ESTUDO DE CASO 

 

Em 2016, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra agentes públicos do 

município de Novo Horizonte, no Estado da Bahia, com a alegação de que “os acusados 

teriam fraudado o caráter competitivo do Pregão Presencial nº 015/2012, com o intuito de 

obter vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.” (TRF1, 2017), crime 

previsto no artigo 90 da lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993: 

 
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de 
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 
licitação: Pena - detenção, de 2 a 4 anos, e multa (BRASIL, 1993). 

 

A denúncia foi recebida e a ação penal passou a tramitar perante o Juízo Federal da 

Vara Única da Subseção Judiciária de Guanambi/BA. Foram arrolados como réus o prefeito, 

o pregoeiro, o parecerista jurídico e os representantes das empresas envolvidas, todos com 

participação consciente e voluntária no certame fraudulento (TRF1, 2017). 

Posteriormente, foi impetrado no Tribunal Regional Federal da 1ª Região um habeas 

corpus em favor do parecerista, com o objetivo de trancar a ação penal, sustentando, entre 

outras, que o Parquet em momento algum apontou qual seria a alegada vantagem e o seu 
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efetivo recebimento, aduzindo ainda que a conduta é atípica por não ter apontado qualquer 

indício que seja capaz de demonstrar algum acordo prévio entre os agentes (TRF1, 2017). 

No site do Tribunal Regional Federal da 1ª Região foi possível consultar o processo 

originário em tramitação na Subseção Judiciária de Guanambi/BA (Ação Penal n. 0005643-

76.2016.4.01.3309/BA) e o habeas corpus em tramitação no próprio Tribunal (HC n. 

0070111-82.2016.4.01.0000/BA). Estão disponíveis o inteiro teor dos despachos e das 

decisões, o que permitiu a análise dos fundamentos utilizados (TRF1, 2017). 

No voto do Relator, Desembargador Federal Ney Bello, o habeas corpus foi denegado 

e foram citados trechos do inquérito policial nº. 1530/2012-SR/DPF/BA, no qual o Ministério 

Público, ao propor a ação, consignou que não havia motivos para duvidar que o parecerista 

havia se debruçado sobre os autos do procedimento licitatório e que “mesmo uma análise 

perfunctória já seria suficiente para constatar as gritantes ilicitudes” (TRF1, 2017). 

Em seguida, consta um trecho da acusação em que o Ministério Público concluiu que 

“o causídico aderiu subjetivamente à frustração do caráter competitivo do certame, motivo 

pelo qual deve ser responsabilizado, na medida de sua participação” (TRF1, 2017). Ao final, 

acrescentou: 

 
Sua postura reproduz, no mínimo, o típico comportamento conivente descrito pelas 
teorias da cegueira deliberada ('Willful Blindness Doctrine'), da instrução de 
avestruz ('Ostrich Instructions') e do ato de ignorância consciente ('Conscious 
Avoidance Doctrine'), porquanto importou no estabelecimento consciente e 
voluntário de obstáculo para esquivar-se do aprofundamento da análise dos 
ilícitos, colocando-se numa posição de ignorância e, consequentemente, alegar 
desconhecimento como meio de defesa diante de eventual persecução criminal. 
(TRF1, 2017, grifo nosso). 

 

O mais interessante é que o órgão acusador, ao contrário do que têm feito os órgãos do 

judiciário, utilizou no caso em análise a teoria da cegueira deliberada da forma correta, 

demonstrando o elevado grau de probabilidade dos conhecimentos do fatos pelo parecerista 

ao indicar precisamente as razões de fato, viabilizando o contraditório e a ampla defesa 

inerentes ao devido processo legal: 

 
Convêm relembrar que os licitantes que abocanharam os contratos mais expressivos 
eram parentes entre si, apresentaram o mesmo padrão de extração das certidões e 
disputaram premeditadamente lotes diferentes, além de serem clientes do contador, 
e prefeito, José Lopes dos Anjos (o que estava devidamente documentado nos autos 
da licitação - f. 94 e 108) (TRF1, 2017, p. 08, grifo nosso). 

 

Não é preciso fazer muito esforço para perceber há riscos de haver vícios no 

procedimento. Saltam aos olhos os indícios de probabilidade de conhecimento do fato, mesmo 
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para uma pessoa de conhecimento mediano sem nenhuma qualificação jurídica: licitantes 

parentes, ambos clientes do prefeito, que também era o contador de suas empresas. Ao 

analisar o procedimento, qualquer pessoa com o mínimo de diligência seria capaz de, pelo 

menos, apontar os indícios e recomendar o esclarecimento dos fatos nos autos do processo 

administrativo da licitação. 

Obviamente que tudo vai depender do caso concreto. E essa é a importância de deixar 

expresso na acusação e na sentença as razões de fato. É possível, por exemplo, que o 

parecerista não tivesse experiência e fosse recém nomeado para ocupar o cargo, se atendo 

apenas aos aspectos jurídicos do procedimento. Em nossa visão, esse caso já estaria mais no 

campo da culpa grave do que da omissão voluntária, aplicando-se o in dubio pro reu. 

 

4.3  PARECERES DE OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS 

 

4.3.1 Órgãos do Sistema de Controle Interno 

 

A palavra controle é originária do francês contre-rolê e significa registrar, inspecionar, 

examinar em confronto com o documento original. Na Administração Pública, esse controle é 

mais abrangente (confronto com as regras jurídicas e os princípios de direito) e mais amplo 

(podem ser internos ou externos), mas sempre com o objetivo comum apontar as falhas e os 

erros para retificá-los e evitar sua reincidência (CASTRO, 2009). 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) conferiu a atividade de controle externo em 

diversos artigos, a depender do ente fiscalizado. No âmbito federal, os artigos 70 e 71 

determinaram o exercício da fiscalização da União e das entidades da administração direta e 

indireta pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, e pelo 

sistema de controle interno de cada Poder (BRASIL, 1988). 

No artigo 74 da CF/88 é possível identificar as finalidades constitucionais dos sistemas 

de controle interno – das quais se destaca a comprovação da legalidade dos atos de gestão –, e 

a possibilidade de responsabilização pela omissão dos agentes públicos no exercício da 

atividade de controle: 

 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 
programas de governo e dos orçamentos da União; II - comprovar a legalidade e 
avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como 
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; (...) IV - apoiar o 
controle externo no exercício de sua missão institucional. § 1º Os responsáveis pelo 
controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 
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ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de 
responsabilidade solidária. (grifo nosso) (BRASIL, 1988). 

 

Considerando que cada unidade de órgão de controle é regulamentada por normas 

específicas, foi preciso delimitar o presente estudo ao Sistema de Controle Interno da Justiça 

Federal, regulamentado pela Resolução nº 85, de 11 de dezembro de 2009, o qual tem por 

objetivo zelar pela gestão orçamentária, financeira e patrimonial sob os aspectos da 

legalidade, legitimidade, eficiência, eficácia e economicidade (CJF, 2009). 

Para concretizar esses objetivos, o órgão seccional (ex: Seção Judiciária do Estado do 

Amazonas - SJAM) deve se sujeitar às orientações normativas do órgão central (unidade de 

controle interno do Conselho da Justiça Federal - CJF) e subordinados ao órgão setorial de 

sua estrutura administrativa (Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1). Assim, a 

análise realizada pela unidade de controle não tem a mesma natureza opinativa de um parecer 

jurídico, já que está adstrita aos atos normativos e subordinadas até mesmo a uma simples 

resposta à consulta (CJF, 2009). 

No entanto, o ordenador de despesas acaba condicionando a homologação de um 

certame licitatório a um documento de análise da mesma forma que o condiciona ao parecer 

jurídico. De forma mais clara, a Resolução no 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça 

dispõe: “Art. 7º Para subsidiar as decisões do Presidente, dos colegiados dos tribunais e dos 

conselhos, as unidades de controle interno produzirão notas técnicas/pareceres, ou se 

socorrerão de pareceres técnicos especializados.” (CNJ, 2010). 

Portanto, aos agentes responsáveis por essas análises de controle interno são passíveis 

de serem aplicados, a princípio, os mesmos entendimentos jurisprudenciais expostos no 

capítulo 3.1, ao tratar sobre a responsabilização dos pareceristas jurídicos, em especial o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do MS 24584/DF: “a manifestação 

do setor técnico fundamenta a decisão do administrador” (STF, 2007). 

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC n. 

337.751/2016 também está em consonância com o condicionamento de um ato decisório a um 

parecer prévio do controle interno, já que a tão-só figuração de um agente público pertencente 

ao controle interno nos autos de um procedimento de licitação não deveria retirar, por si só, da 

sua atuação a possibilidade da prática de ilícito penal, porquanto, ainda que as formalidades 

legais tenham sido atendidas no seu ato (apreciação adstrita aos atos normativos do órgão 

central e setorial), havendo favorecimento nos meios empregados, é possível o 

comprometimento ilegal do agir (STJ, 2016). 
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4.3.2 Pesquisa de Campo 

 

Não autorizada a publicação. 
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Não autorizada a publicação. 
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Não autorizada a publicação. 
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4.3.3 Auditoria Interna 

 

O Instituto de Auditores Internos do Brasil, uma entidade com natureza de associação 

civil e afiliada ao The Institute of Internal Auditors, sediado nos Estados Unidos, traz no 

artigo terceiro do seu Estatuto Social a seguinte definição de Auditoria Interna: 

 
A Auditoria Interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação 
(assurance) e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as 
operações de uma organização. Ela auxilia uma organização a realizar seus objetivos 
a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e 
melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de risco, controle e governança. 
(IIA BRASIL, 2018) 

 

Em 2015 o Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria com o objetivo de 

sistematizar informações sobre o estágio de governança e da gestão das aquisições em 

amostra de organizações da Administração Pública Federal, ocasião na qual detectou que 

algumas unidades de auditoria interna estavam atuando como cogestores: 

 

9.5.1. observem as diferenças conceituais entre controle interno e auditoria interna, 
de forma a não atribuir atividades de cogestão à unidade de auditoria interna; 9.5.2. 
em decorrência da distinção conceitual acima, avaliem a necessidade de segregar as 
atribuições e competências das atuais secretarias de controle interno (ou 
equivalentes), de forma que a mesma unidade organizacional não possua 
concomitantemente atribuições e competências relativas a atividades de controle 
interno e a atividades de auditoria interna (TCU, 2105, grifo nosso). 

 

Ou seja, muitas unidades – embora com a nomenclatura de Auditoria – estavam 

desempenhando atividades típicas de gestão juntamente com a Administração Pública, o que 

comprometia a sua independência. No tópico anterior foi demonstrado um exemplo prático de 

uma atividade de cogestão em que a unidade de controle atuava como partícipe do processo 

de contratação, o que estava em conformidade com o regulamento. 

Como asseverou o Tribunal de Contas da União, essa atuação não é ilegal, mas sim 

“condenada pelas boas práticas sobre o tema” (TCU, 2015). Observou ainda que muitas vezes 

essas atividades estão previstas nos próprios normativos, a exemplo da citada Resolução no 

114/2010 do CNJ, sobre a qual o TCU se manifestou expressamente: 

 

146. Por oportuno, cite-se que, por vezes, as atividades de cogestão das unidades de 
auditoria interna estão previstas em normativos, como, por exemplo, ocorre na 
Resolução-CNJ 114/2010, que, em diversos dispositivos, prevê a participação da 
auditoria interna como partícipe do processo de contratação e gestão contratual de 
obras, o que, como já foi dito, é condenado pelas boas práticas sobre o tema. (TCU, 
2015, grifo nosso) 
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Outro exemplo é encontrado na Resolução CJF nº 85, apresentada no tópico 4.3.1, que 

no art. 4º arrola as competências do sistema de controle interno da Justiça Federal, dentre as 

quais se destaca: “VI –  realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário  e 

de pessoal e  nos  demais sistemas administrativos e operacionais da Justiça Federal de 

primeiro e segundo graus” (CJF, 2009). 

Com base nesses achados, a Corte de Contas passou a recomendar aos órgãos que 

estes observassem as “diferenças conceituais entre controle interno (a cargo dos gestores 

responsáveis pelos processos que recebem o controle) e auditoria interna, de forma a não 

atribuir atividades de cogestão à unidade de auditoria interna” (TCU, 2015). 

Em decorrência dessa distinção conceitual, o Tribunal de Contas recomendou ainda a 

necessidade de segregar as atribuições e competências das unidades organizacionais “de 

forma que não possua concomitantemente atribuições e competências relativas a atividades de 

controle interno e a atividades de auditoria interna” (TCU, 2015, item 9.1.17). 

Diante dessas recomendações, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região passa por um 

processo de reestruturação organizacional em todas as Seccionais, transformando os núcleos 

de controle interno em núcleos de auditoria interna, mediante plano de ação que transfira as 

atividades de cogestão, a afim de preservar o princípio da segregação de funções e não 

comprometer a independência de atuação da unidade de auditoria interna, nos termos da 

Resolução Presi nº 57/2017 (TRF1, 2017). 

Portanto, a conclusão é pela impossibilidade de responsabilização dos agentes 

responsáveis pelas atividades típicas de auditoria com base na teoria da cegueira deliberada, 

conforme os entendimentos jurisprudenciais apresentados no capítulo 3.1, já que não exercem 

atividade de cogestão e adotam técnicas próprias de trabalho que lhe conferem independência, 

objetividade e avaliação, destinadas ao adicionamento de valor e à melhoria das operações de 

uma organização (IIA BRASIL, 2018). 

Nada impede porém que a Jurisprudência avance com novos entendimentos sobre a 

responsabilização dos auditores, até porque lhe são asseguradas prerrogativas ainda maiores 

que os agentes de controle interno no exercício de suas funções, como a possibilidade de ter 

livre ingresso às dependências da organização, acesso a todos os registros, processos, 

documentos e propriedades físicas, e competência para requerer diretamente aos responsáveis 

pelas unidades auditadas as informações julgadas necessárias (TRF1, 2017). 

 



 

5  CONCLUSÃO 

 

Agir com conhecimento não é necessariamente agir com conhecimento positivo, mas 

também com indiferença quanto à elevada probabilidade da ocorrência de um fato (MORO, 

2010). Essa indiferença pode se traduzir na criação ou no incremento de um risco não 

permitido, o que passou a ser valorado pelos Tribunais brasileiros em crimes de trânsito com 

vítima fatal, deixando de considerar como culpa grave e passando a tratar como dolo eventual 

condutas específicas dos motoristas (BITENCOURT, 2017; STF, 2008). 

Essas novas diretrizes adotadas pelos Tribunais Superiores não significam que o Brasil 

passou a adotar a responsabilidade penal objetiva, pois – embora tenha havido o crime – será 

possível ainda afastar a responsabilização na culpabilidade, caso se entenda que no momento 

da ação ou da omissão não fosse possível, para outra pessoa no lugar do autor, identificar o 

risco proibido e ajustar a conduta ao cuidado devido (BITENCOURT, 2017). 

A prova do elemento subjetivo é de fato uma das maiores dificuldades probatórias, 

encontrando uma solução na teoria significativa da ação, em que o dolo é extraído da situação 

fática por um terceiro, ao invés da mente do autor. Isso por meio de técnicas aceitas pela 

jurisprudência, como a teoria positiva do consentimento de Frank (NUCCI, 2017; STJ, 1999). 

Essa dificuldade probatória é ainda maior quanto mais se sobe na hierarquia e na 

cadeira de comando das organizações criminosas, onde os atos criminosos dificilmente serão 

executados por aqueles que apenas detém o domínio funcional dos fatos. Nesses casos, maior 

cautela deve ser adotada ao utilizar a cegueira deliberada para punir uma pessoa que detinha 

apenas o domínio da ação, já que pode ter sido induzida a erro ou coagida por outra que 

detinha o domínio funcional ou da vontade (BITENCOURT, 2017; MORO 2010). 

Alguns artigos publicados sobre a cegueira deliberada fazem uma crítica sobre o fato 

de a doutrina ter sido importada de países com tradição da Common Law, a qual foi afastada 

no presente trabalho em virtude da aproximação que tem ocorrido entre os sistemas, por meio 

da utilização dos conceitos de um em outro, assim como da existência de países com tradição 

na Civil Law que já efetivamente utilizam a doutrina. 

Citou-se como exemplo o novo comando processual de observância obrigatória de 

acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas 

(BRASIL, 2015). Na Espanha, país com tradição na Civil Law, a doutrina foi assimilada como 

dolo eventual por meio da jurisprudência firmada pelo Tribunal Supremo e continua sendo 

aplicada no ano corrente (STS, 2005; STS, 2018). 

 



 

A jurisdição brasileira ainda se utiliza de institutos penais criados na década de 40 do 

século passado; portanto, esses tradicionais institutos devem ser reinterpretados à medida que 

são implantadas novas políticas criminais ou quando o tipos penais já consolidados passam a 

ser praticados de forma inovadoras (MORO, 2010; GAFI, 2012). Nesse sentido, concluiu-se 

que a cegueira deliberada é uma das formas de se praticar o tipo penal com o dolo eventual 

previsto no artgo 18, inciso I, do Código Penal (BRASIL, 1940). 

A norma jurídica que disciplina o dolo eventual no Código Penal, artigo 18, inciso I, 

segunda parte, tem como característica a abstração, pois existem imprevisíveis maneiras de se 

assumir um risco por um resultado produzido, a exemplo da pessoa que se coloca em estado 

deliberado de ignorância para não ter conhecimento de um fato que podia (e devia) obter, 

sobre o qual assume a responsabilidade a partir do momento que decide ser omisso (BRASIL, 

1940; BOBBIO, 2003; MORO, 2010). 

No Brasil, o dolo eventual não é, na verdade, extraído da mente do autor, mas sim das 

circunstâncias fáticas (STJ, 1999; STJ, 2017, STJ, 2018), as quais devem estar devidamente 

demonstradas na sentença para fundamentar o elevado grau de probabilidade de conhecimento 

do fato, sob pena de se estar violando direitos fundamentais como o devido processo legal, em 

especial o direito à ampla defesa. Por isso que, na nossa opinião, uma sentença sem a 

demonstração de tais circunstâncias é obscura e passível de embargos de declaração (CPC, 

2015, art. 1.022). 

Não havendo sucesso na indicação das circunstâncias que demonstrarão o elevado 

grau de probabilidade de conhecimento dos fatos pelo agente, a ausência de diligência passa 

ser sancionada como culpa, em prol do in dubio pro reu. Ademais, por ocasião da dosimetria 

de uma pena aplicada com fundamento na teoria da cegueira deliberada, o magistrado deve 

sempre ponderar por uma pena-base inferior, substituindo-a por outras restritivas de direitos 

sempre que possível, como foi feito na sentença de crime ambiental citada no tópico 2.4.3 

(TRF4, 2018). 

Essas circunstâncias são provas imateriais que informam o grau de probabilidade de 

conhecimento que o agente poderia (e deveria) ter. Assim, o agente que realiza condutas 

típicas, quando o tipo penal admite o dolo eventual (não exigindo o conhecimento pleno do 

resultado), a sua responsabilidade surge no momento que escolhe permanecer ignorante 

quando tinha condições de aprofundar o seu conhecimento (MORO, 2010; TRF4, 2015). 

A utilização de circunstâncias fáticas objetivas para inferir o elemento intencional é 

uma tendência mundial, com previsão expressa em tratados internacionais dos quais o Brasil é 

signatário: a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e a 



 

Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (GAFI, 2012; BRASIL, 2004; BRASIL, 

2006). A construção de regras probatórias mais eficazes à persecução penal deve sempre ser 

conciliada com os direitos constitucionais fundamentais. 

É preciso ainda haver sensibilidade com o caso concreto por parte da acusação e do 

órgão julgador. No ‘Assalto ao Banco Central’, o TRF da 5ª Região ponderou corretamente 

que na realidade brasileira a transação comercial de veículos usados é marcada pela 

informalidade e com base na confiança, aplicando a culpa grave em detrimento do dolo 

eventual e prol do in dubio pro reu (TRF5, 2008). 

Em que pesem as críticas, buscou-se demonstrar que a aplicação da teoria da cegueira 

deliberada já é uma realidade no Direito brasileiro, citando-se outros casos nos âmbitos penal, 

eleitoral, nos delitos de trânsito e no direito ambiental, inclusive pelo Supremo Tribunal 

Federal, ao ratificar as condenações de diversos acusados por lavagem de dinheiro no caso do 

‘Mensalão’ (BRASIL, 1998; STF, 1995; TRE-RO, 2010; TRF4, 2018). 

A teoria também já foi aplicada no âmbito do Direito Administrativo para emitir uma 

decisão contrária a um parecerista jurídico com fundamento na cegueira deliberada (TRF1, 

2017). A responsabilização do parecerista é dada pelo entendimento de que o parecer jurídico 

em processo licitatório não constitui ato meramente opinativo, já que a manifestação do setor 

técnico fundamenta a decisão do administrador (TCU, 2011; STF, 2007) 

Concluiu-se, ao final, que a cogestão foi o principal fator para determinar a 

possibilidade de se aplicar a teoria da cegueira deliberada aos órgãos de Controle Interno sob 

os mesmos fundamentos aplicados aos pareceristas jurídicos. Considerando ainda que a 

cogestão, quando não está presente nas unidades de Auditoria Interna, impossibilita estender o 

uso da teoria nesses casos para responsabilizar os auditores que atuam com independência 

funcional (IIA BRASIL, 2018; TCU, 2015). 
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