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RESUMO 

A proposta é realizar análise do instituto da cegueira deliberada e sua compatibilidade com 
o direito penal brasileiro, mais especificamente a possibilidade de sua equiparação ao dolo 
eventual e sua aplicação ao crime de corrupção, sobretudo aquela praticada dentro do 
ambiente empresarial. A origem estadunidense do termo, e sua depuração pela 
jurisprudência espanhola, fez com que desembarcasse em solo brasileiro um instituto 
permeado de imprecisões, dúvidas e até mesmo contradições, as quais vêm despertado 
debates acadêmicos e confusões jurisprudenciais. Como sói ocorrer em termos casuísticos, 
a cegueira deliberada tem sido usada como “coringa” para suprir a prova do dolo, 
dissimulando a utilização de puras presunções, incompatíveis com o sistema 
constitucional, permitindo condenações a título de dolo em hipótese em que a lei penal, a 
rigor, autorizaria no máximo uma condenação por culpa. Ao procurar punir a conduta de 
quem deliberadamente (voluntariamente) prefere manter-se em estado de ignorância, 
mesmo consciente dos riscos que sua inação pode implicar, a cegueira deliberada mais se 
aproxima da omissão dolosa do que do mero dolo eventual. Ainda assim, por força do 
artigo 13, do Código Penal, só punível nas hipóteses em que exista algum dever de agir 
oponível ao sujeito da omissão 
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ABSTRACT 

The purpose of this dissertation is to analyze the legal concept of willfull blindness and its 
compatibility with the Brazilian legal system, especially the possibility of equating it to the 
dolus eventualis and its applicability in corruption crimes, in particular those commited in 
the corporate environment. The term first appeared in the United States of America, being 
later scrutinized by Spanish case law. Because of that, the legal concept adopted in Brazil 
is full of inaccuracies, doubts and even contradictions, which have been arousing great 
debate and also jurisprudence mix-ups. It could be said that willfull blindness has been 
used as a way to fulfill any lack of evidence of intent, disguising the use of mere 
presumption, which is not compatible with the Brazilian Constitutional system, and 
allowing convictions with intent in cases in which our criminal code would only authorize, 
at the most, convictions without malicious intent. While trying to punish the actions of 
those who deliberately (voluntarily) choose to ignore the risks their inactions may entail, 
willfull blindness comes closer to the malicious omission than to the mere dolus eventuais. 
Even so, according to article 13 of our Criminal Code, it is only punishable in cases when 
the subject has a duty to act. 
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INTRODUÇÃO 

 

O direito deve servir ao homem e não o homem ao direito. O cientista do direito 

não pode prescindir das particularidades concretas da ordem social e do contexto em que se 

dão os conflitos interpessoais que vão demandar seu auxílio, e é condição fundamental de 

um regime de garantias1. As normas incriminadoras precisam se submeter a um 

procedimento de verificação de sua legitimidade para que possam ser dogmaticamente 

incorporadas ao direito penal2. 

Constata-se, por outro lado, como fenômeno, como ser, e não como dever ser, que 

o direito vive tentando acompanhar os anseios ambiciosos da política criminal, tendo 

sempre que se desdobrar, esticar, puxa daqui, puxa dali para que consiga se ajustar cada 

vez ao maior número de hipóteses incriminadoras perseguidas pelos agentes incumbidos da 

persecução penal. É assim que o conceito de autor procura cada vez definições mais 

amplas, que consigam abarcar as necessidades da política criminal, e não é diferente com o 

dolo. A história do dolo é a história dos tribunais procurando esticar suas fronteiras para se 

amoldar a casos para os quais antes só se concebia a ideia de culpa.   

O movimento de expansão muito bem identificado e descrito por SILVA 

SÁNCHEZ3 não se dá apenas no acúmulo de novos tipos penais, que circundam todas as 

esferas da vida naquilo que BECK4 define como sociedade de risco, mas também na forma 

como os conceitos dogmáticos se dobram às necessidades do momento ou da necessidade 

de combater o inimigo ou os inimigos da ocasião.  

É assim que as próprias fronteiras dos tipos penais começam a se expandir, a se 

flexibilizar, para que os tribunais possam responder aos anseios da sociedade que pede a 

condenação deste ou daquele acusado. O crime de lavagem de dinheiro, pela sua natureza 

de delito que descreve condutas normais do cotidiano de uma sociedade capitalista 

(movimentar, receber valores) é talvez o que oferece o campo mais fértil para fazer brotar 

todo tipo de condenação que se exige naquele momento. A conjugação deste perfil de 

                                                 
1TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos. São Paulo: Marcial Pons, 2012. p. 273-277. 
2Id. Fundamentos de teoria do delito. Florianópolis: Tirant Lo Blanch, 2018. p. 53. 
3SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. La expansión del derecho penal: aspectos de la política criminal en las 

sociedades postindustriales. 2. ed. reimpr. Montevideo; Buenos Aires: Editorial B de F, 2006. 
4BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós, 1998. 
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crime com a flexibilização do conceito de dolo eventual permite que se condene um 

número nunca antes visto de pessoas, ainda que não se possa inferir a reprovabilidade da 

conduta praticada.  

Nesse sentido, ao estudar a ideia de sanção como elemento constitutivo e 

diferencial da norma jurídica, Norberto Bobbio afirma que “a evolução do ordenamento 

jurídico se exprime não na restrição, mas na ampliação do aparato sancionador”5. E, para 

tanto, constantemente se renova o eleito como “inimigo” da sociedade, o qual deve ser 

perseguido e combatido a qualquer custo. 

É bastante impactante a imagem desenhada por Zaffaroni, que observa que uma 

das técnicas utilizadas na construção do inimigo se faz através da propaganda. Ao analisar 

o autoritarismo totalitário do Estado nazista, o jurista argentino faz menção à técnica 

völkisch, que “consiste em alienar e reforçar os piores preconceitos para estimular 

publicamente a identificação do inimigo da vez, [...] lançando mão do recurso que sempre 

se usou para legitimar o poder punitivo ilimitado em qualquer emergência: a alucinação de 

uma guerra”6. 

Parece inevitável perceber que, assim como já foram as drogas e o terrorismo, a 

corrupção é o inimigo do momento. Esmagá-la é urgente. Nenhuma condescendência se 

pode ter com quem a comete. É preciso resistir inclusive à tentação de colocar princípios e 

garantias constitucionais na frente da necessidade premente de extirpar este grande mal da 

sociedade.  

A diferença para as drogas e para o terrorismo é que a corrupção sempre existiu 

de forma disseminada, isto quando não era a própria forma de funcionar das sociedades, de 

modo que não se trata de um mal moderno. Moderna é a necessidade que a sociedade 

global passou a sentir de exterminá-la a qualquer custo e depositando no direito penal toda 

a sua esperança de acabar com ela7.  

A corrupção – neste capítulo compreendida em seu sentido amplo – é prática 

existente em praticamente todos os países, sendo extensamente combatida pelas nações no 

âmbito doméstico. Apenas recentemente, todavia, percebeu-se que os efeitos da corrupção 

                                                 
5BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. Tradução: Ariani Bueno Sudatti, Fernando Pavan Baptista. 

Bauru: Edipro, 2001. p. 170. 
6ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal. Rio de Janeiro: Revan, 2007. p. 58. 
7PRADO, Luiz Regis. A Lei 10.467/2002 e os novos crimes de tráfico de influência internacional. Revista 

dos Tribunais, São Paulo, v. 91, n. 803, p. 441-458, set. 2002. 
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ultrapassam os limites do território nacional, passando a ser objeto de preocupação da 

comunidade internacional. Os Estados Unidos foram o primeiro país a abordar a 

problemática da corrupção internacional, através da edição do FCPA (Foreign Corrupt 

Practices Act), em 19778.  

PAGOTTO narra que o FCPA foi editado como resposta à reação da opinião 

pública ao escândalo da Lockheed Aircraft Corporation, empresa norte-americana acusada 

de envolvimento no pagamento de propina a funcionários públicos estrangeiros, a fim de 

garantir ou manter contratos para venda de aeronaves9. A empresa confessou o repasse 

financeiro de aproximadamente US$ 22 milhões10. No entanto, os responsáveis não foram 

condenados criminalmente, pois não se punia, nos Estados Unidos ou em qualquer outro 

país do mundo, o suborno de um funcionário público estrangeiro11. 

Foi neste contexto que surgiu o FCPA. O dispositivo, aplicável às empresas 

americanas e às empresas que emitem ações nos Estados Unidos, proíbe “o pagamento, 

oferta ou promessa de qualquer quantia em dinheiro ou coisa de valor para funcionários 

públicos estrangeiros com o intuito de obter ou manter negócios ou exercer qualquer 

influência indevida”12. 

A proibição, todavia, colocou as empresas americanas em desvantagem competitiva 

com a dos países onde estavam estabelecidas, países nos quais o combate à corrupção ainda 

era frouxo, de modo que suas concorrentes locais raramente sofriam consequências penais 

caso subornassem agentes públicos13. Assim, os Estados Unidos passaram a exercer pressão 

perante a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) para que 

outros países tipificassem a corrupção internacional14.  

A diplomacia americana obteve sucesso em 1997, quando foi assinada a 

Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em 

                                                 
8TEIXEIRA, Adriano. Crimes de corrupção - considerações introdutórias sobre o crime de corrupção 

privada. In: LOBATO, José Danilo Tavares; SANTOS, Humberto Souza (Orgs.) Comentários ao direito 
penal econômico brasileiro. Belo Horizonte: Ed. D’Plácido, 2017. p. 521. 

9PAGOTTO, Leopoldo. Esforços globais anticorrupção e seus reflexos no Brasil. In: DEL DEBBIO, 
Alessandra; MAEDA, Bruno Carneiro; AYRES, Carlos Henrique da Silva (Coords.). Temas de 
anticorrupção & compliance. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. p. 24. 

10Id. Ibid., p. 24. 
11Id., loc. cit. 
12Id. Ibid., p. 25. 
13TEIXEIRA, Adriano. op. cit., p. 521. 
14PAGOTTO, Leopoldo. op. cit., p. 27. 
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Transações Comerciais15, assumindo os seus signatários a obrigação de criminalizar a 

corrupção de autoridades públicas estrangeiras, entre outros compromissos16. Após se 

tornar membro da OCDE, o Brasil se tornou signatário da convenção, tendo assinado e 

ratificado o documento em 200217. 

Após a aprovação da Convenção da OCDE, outras organizações internacionais 

passaram a promover medidas anticorrupção, destacando-se a Convenção Interamericana 

contra a Corrupção, promovida pela OEA (Organização dos Estados Americanos), e a 

Convenção de Mérida, também conhecida como Convenção da ONU (Organização das 

Nações Unidas) contra a Corrupção18. 

A complexidade do crime de corrupção, com seus elementos novos para a 

dogmática penal, teve seu impacto inicial determinado pela teoria do crime de colarinho 

branco. Esse impacto determinou novas reflexões criminológicas, em especial para se 

conseguir instrumentos não só para a prevenção destes crimes, mas também para seu 

tratamento no âmbito judiciário. Nas palavras de LIVIANU: 

“O crime de corrupção, na sua percepção atual, que atinge uma vítima 
difusa, sem possibilidade de identificação, tem características próprias: a 
figura dos agentes, normalmente pessoas influentes, com capacidade 
econômica sólida, além de um modo de execução diferente dos tipos 
penais comuns, praticados isoladamente pelos agentes do governo e de 
fácil repressão”19 

 

E, de fato, quanto maior o poder discricionário e a margem de arbítrio do agente 

público, mais propício o campo para florescer a corrupção20. Por isto que o combate à 

corrupção parece tarefa mais difícil nos países cuja sociedade demorou mais tempo para 

colocar limites ao poder de agentes estatais. 

                                                 
15ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - OCDE. 

Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações 
Comerciais. Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/assuntos/articulacao-internacional/convencao-da-
ocde/arquivos/convencao-ocde>. Acesso em: 02 nov. 2018. 

16TEIXEIRA, Adriano. op. cit., p. 521. PAGOTTO, Leopoldo. op. cit., p. 30. 
17TEIXEIRA, Adriano. op. cit., p. 521. 
18BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes federais. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 294. PAGOTTO, 

Leopoldo. op. cit., p. 34. 
19LIVIANU, Roberto. Corrupção e direito penal: um diagnóstico da corrupção no Brasil. São Paulo: Quartier 

Latin, 2006. p. 149. 
20Id., loc. cit. 
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A preocupação, no entanto, tem ido além da relação com o poder público, 

desaguando já agora numa exigência ética, que passa a impor inclusive a incriminação da 

corrupção praticada em ambiente privado21.  

É neste contexto que a doutrina da cegueira deliberada começa a se insinuar em 

acusações e julgados brasileiros, ciosos da necessidade de alargar a possibilidade de 

punição a título de dolo eventual em hipóteses nas quais, a rigor, esta equação não seria 

possível.  

Muito embora circunscrito em um primeiro momento aos casos de tráfico e 

lavagem de dinheiro, não demorou muito para que o conceito passasse a ser utilizado nas 

mais variadas espécies de imputação, tendo sido prodigamente utilizado pelo Ministério 

Público Federal de Curitiba na formulação de acusações por corrupção ativa.  

A pergunta de alta indagação que se buscará responder é se a figura da cegueira 

deliberada encontra correspondência na do dolo eventual prevista no artigo 18, I, segunda 

parte do Código Penal (aquele que assume o risco de produzir o resultado), ou se, ao 

contrário, sua aplicação por aqui não acabaria por violar o aludido dispositivo legal.  

Não só pelo teor do artigo 18 do Código Penal a cegueira deliberada merece ser 

estudada, mas sobretudo do ponto de vista do que dispõe o artigo 20, de onde se deduz que, 

para o legislador brasileiro, se o dolo exige conhecimento das circunstâncias de fato do 

tipo legal, então o erro sobre circunstâncias de fato do tipo legal exclui o dolo22. 

O dolo sempre gerou grandes polêmicas doutrinárias, tanto em razão da nebulosa 

– e ao que parece, nunca resolvida a contento – separação entre o dolo eventual e a 

chamada culpa consciente, como também em virtude da relevante diferença de penas 

cominadas para modalidades de culpa lato sensu tão próximas23. 

De fato, a dificuldade na referida distinção (entre dolo eventual e culpa 

consciente) sempre foi ressaltada tanto pela doutrina nacional: “Os limites fronteiriços 

entre dolo eventual e culpa consciente constituem um dos problemas mais tormentosos da 

                                                 
21GONTIJO, Conrado de Almeida Corrêa. O crime de corrupção no setor privado. São Paulo: Liberars, 

2016. p. 16. 
22SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. 6. ed. Curitiba: ICPC, 2014. p. 144-145. 
23O crime de homicídio, por exemplo, se cometido na modalidade dolosa, ainda que eventual, recebe uma 

sanção criminal que varia de seis a vinte anos; em contrapartida, se o magistrado entender que, no caso, 
apenas se configurou culpa consciente, a reprimenda é reduzida, de forma avassaladora, para as margens de 
um a três anos. 
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Teoria do Delito”24; quanto pela estrangeira: “A questão de como determinar e como 

delimitar o dolo eventual frente à imprudência consciente não só tem uma importância 

prática extraordinária, como também é considerada uma das questões mais difíceis e 

discutidas do direito penal.”25. 

Não bastasse essa primeira – e problemática – diferenciação, as dificuldades já no 

chamado direito penal clássico26, mesmo em crimes como o de homicídio, encontradas 

para distinguir as hipóteses em que o agente atua com dolo eventual daquelas em que há 

mero erro27, multiplicaram-se a partir da expansão do direito penal28 e, sobretudo, com a 

criação de novos delitos, integrantes da chamada criminalidade econômica. 

É que, conforme aponta CLAUS ROXIN 

“se, portanto, concebemos o "conhecimento" dos elementos do tipo como 
percepção de seus elementos descritivos e compreensão de seus 
elementos normativos, se suscita a questão subseqüente de quão 
precisamente esses elementos apareceram diante do olhar físico ou 
intelectual do sujeito para poder falar de um "conhecimento" e, portanto, 
de ação dolosa”29.  

 

Ademais, é de rigor notar que este novo âmbito de criminalidade econômica 

contempla diversas ações chamadas neutras30 ou até mesmo com aparência de licitude, que 

                                                 
24BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 377. 
25ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general. Tradução de Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz García 

Conlledo y Javier de Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 2008. p. 1023. Tradução livre. 
26Nelson Hungria, por exemplo, constata que “o error facti penalmente relevante é o que faz supor a inexistência 

de elemento de fato integrante do crime” (Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1958. v. 1, t. 
2, p. 223), de forma que, não raras vezes, seria possível deparar-se com situações de difícil precisão: atua o 
agente com desconhecimento da realidade, ou apenas a ignora e aceita o risco do resultado? 

27Em estudo detalhado sobre o tema, Flávio Antônio da Cruz já afirmava que, para uma conduta ser dolosa, é 
preciso identificar o objeto e a profundidade do conhecimento que tem o agente da realidade típica. Contudo, 
“havendo uma falta deste conhecimento, haverá o erro de tipo, conceito simétrico ao dolo” (O tratamento do 
erro em um direito penal de bases democráticas. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2007. p. 236). 

28É que, conforme lembra Jesús-María Silva Sánchez, “A solução para a insegurança, ademais, não busca em 
seu, digamos, ‘lugar natural’ clássico – o delito de polícia -, senão no Direito Penal. Assim, pode-se afirmar 
que, ante os movimentos sociais clássicos de restrição do Direito Penal, aparecem cada vez com maior 
claridade demandas de uma ampliação da proteção penal que ponha fim, ao menos nominalmente, à 
angústia derivada da insegurança. Ao questionar-se essa demanda, nem sequer importa que seja preciso 
modificar as garantias clássicas do Estado de Direito: ao contrário, elas se veem às vezes tachadas de 
excessivamente ‘rígidas’ e se apregoa a sua ‘flexibilização’” (A expansão do direito penal: aspectos da 
política criminal nas sociedades pós-industriais. 2. ed. Tradução de Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 51). 

29ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general, cit., p. 471. Tradução livre. 
30Segundo Luís Greco, condutas neutras são “aquelas contribuições a fato ilícito alheio que, à primeira vista, 

pareçam completamente normais... contribuições a fato ilícito alheio não manifestamente puníveis”. 
Segundo o renomado autor, “as ações neutras justamente por serem neutras, tornam, certas vezes, inidônea 
a proibição” (Cumplicidade através de ações neutras: a imputação objetiva na participação. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2004. p. 110). 
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tornam mais difícil a imputação penal a título de dolo, o que acabou tornando a atividade 

do aplicador muito mais complexa, a exigir, senão novas ferramentas de interpretação, 

também o socorro a institutos estrangeiros, como a cegueira deliberada31, embora nem 

sempre consentâneos com a lei brasileira. 

É essa a reflexão feita, também, por Renato de Mello Jorge Silveira, segundo 

quem 

“notadamente questões ligadas ao tráfico de drogas, e mais 
contemporaneamente, à lavagem de capitais geraram um sem número de 
novas modalidades de imputação penal. Como que na busca de uma boa 
razão para o punir, intentam-se novas leituras de múltiplas ordens. Nesse 
contexto, nota-se o início da utilização de um instituto da ignorância ou 
cegueira deliberada de origem na common law também na realidade 
brasileira”32. 

 

Com efeito, não tem sido raro pessoas figurarem no polo passivo de ações penais 

devido ao fato apenas de terem assinado contratos, efetuado pagamentos bancários, 

transportado objetos etc.  

E não tem sido raro também essas pessoas acabarem condenadas, mesmo não 

havendo qualquer prova de que sabiam do conteúdo ilícito da ação praticada, sendo que o 

subterfúgio usado é o de que, se não sabiam, no mínimo assumiram o risco de produzir o 

resultado, ou então, colocaram-se deliberadamente na situação de quem não quer ver. 

Interessante notar, contudo, que a primeira menção ao instituto se deu no famoso 

“julgamento do Banco Central”, realizado pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região, no qual se estabeleceu uma comparação da doutrina da ignorância deliberada com 

a responsabilização objetiva, para afastar-se a condenação exarada em primeiro grau e, 

assim, absolver os réus então processados criminalmente, verbis: 

“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 

                                                 
31Assim, indicando a importância crescente que pode ter tal figura jurídica, o professor espanhol Ramon 

Raguéz i Vallès afirma que “a decisão do Supremo Tribunal espanhol, consoante se depreende de vários 
julgamentos proferidos a partir do ano 2000, de resolver o problema a partir de algumas premissas que 
correspondem diretamente à ignorância deliberada e o dolo” aumentou sistematicamente o interesse da 
doutrina penalista pela chamada cegueira deliberada (La ignorancia deliberada em Derecho penal. 
Barcelona: Atelier, 2007, p. 22, tradução livre). 

32SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Cegueira deliberada e lavagem de dinheiro. Boletim IBCCRIM, São 
Paulo, v. 21, n. 246, p. 3-4, maio 2013. 
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responsabilidade penal objetiva; não há elementos concretos na sentença 
recorrida que demonstrem que esses acusados tinham ciência de que os 
valores por ele recebidos eram de origem ilícita, vinculada ou não a um 
dos delitos descritos na Lei n. 9.613/98”33. 

 

Entretanto, em tempos mais recentes, quando a “ideologia expansionista” 

contaminou de forma mais intensa a aplicação do Direito Penal, o entendimento pretoriano 

nacional tem modificado sistematicamente seus contornos: a cegueira deliberada tem sido 

instrumento utilizado não mais para reforçar a ideia de responsabilidade objetiva, mas para 

fundamentar condenações a título de dolo. 

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem se mostrado como importante ente 

do Poder Judiciário a afirmar a adoção do instituto em âmbito nacional: 

“Pertinente, nesse cenário, a teoria da cegueira deliberada (willfull 
blindness doctrine), que aponta para, no mínimo, o dolo eventual. 
4. A aplicação da teoria da cegueira deliberada para a configuração de 
dolo eventual exige: que o agente tenha tido conhecimento da elevada 
probabilidade de que praticava ou participava de atividade criminal; que 
o agente tenha tido condições de aprofundar seu conhecimento acerca da 
natureza de sua atividade; e que o agente deliberadamente tenha agido de 
modo indiferente a esse conhecimento”34. 

 

O próprio Tribunal Regional Federal da 5ª região que antes, como visto, não 

reconhecia a legitimidade da doutrina da cegueira deliberada para fundamentar 

condenações criminais, atualmente, já demonstrou entendimento em sentido oposto: “Ao 

ignorar a origem de um produto, o sujeito ativo da receptação qualificada põe-se numa 

espécie de estado de cegueira deliberada, assumindo, por consequência, a luz da previsão 

legal, o risco de incorrer na prática da conduta censurada pelo referido dispositivo”35. 

                                                 
33TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO – TRF5. AC nº 200581000145860, Rel. Des. 

Rogério Fialho Moreira, Segunda Turma, DJe 09.09.2008. 
34TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF4. AC nº 5001945-68.2013.404.7004, Rel. 

Des. Fed. Ricardo Rachid de Oliveira, Sétima Turma, DJe 25.02.2015. No mesmo sentido, ainda: 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF4. AC nº 5000220-41.2013.404.7005, Rel. 
Des. Fed. João Pedro Gebran Neto, Oitava Turma, DJe 22.11.2013; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 
DA 4ª REGIÃO - TRF4. AC nº 5019147-41.2011.404.7000, Rel. Des. Fed. Leandro Paulsen, Oitava 
Turma, DJe 20.07.2015; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF4. AC nº 5006743-
13.2011.404.7208, Rel. Des. Fed. Leandro Paulsen, Oitava Turma, DJe 26.08.2015; TRIBUNAL 
REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF4. AC nº 5014585-46.2012.404.7002, Rel. Des. Fed. 
Cláudia Cristina Cristofani, Sétima Turma, DJe 12.06.2015. 

35TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO – TRF5. AC nº 00111923120104058300, Rel. Des. 
Fed. Emiliano Zapata Leitão, Quarta Turma, DJe 06.08.2015. 
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A propósito, o debate sobre o dolo eventual e a cegueira deliberada se acendeu 

ainda mais no já mencionado julgamento da Ação Penal 470, sobretudo no exame de 

crimes de lavagem de dinheiro, passando daí a receber atenção redobrada da doutrina. 

Em diversas passagens, Ministros de nossa mais alta Corte se pronunciaram 

expressamente sobre a matéria, fazendo ponderações e reflexões em torno do novel 

instituto e, no caso do Min. Celso de Mello, chegando a expressamente reconhecer sua 

adoção no Direito penal pátrio36. 

A própria alteração da Lei de Lavagem de Dinheiro, que antes exigia que o agente 

soubesse da origem espúria dos valores escondidos, agora se contenta, pelo menos segundo 

alguns especialistas37, com a modalidade do dolo eventual. Por este raciocínio, incorreria 

no crime não só aquele que sabe, mas também aquele que, pela posição ocupada, deveria 

saber, e não toma as providências para investigar a origem. 

É importante notar, todavia, que o tema está longe de ser pacífico e levanta, 

outrossim, diversos importantes questionamentos. 

A primeira dúvida que esta forma de interpretação suscita é a seguinte: se a 

conduta plenamente se subsome ao dolo eventual (como pareceu refletir o E. Supremo 

                                                 
36Afirmou o Ministro: “Pode-se identificar na conduta dos acusados-beneficiários, especialmente dos 

parlamentares beneficiários, a postura típica daqueles que escolhem deliberadamente fechar os olhos para o 
que, de outra maneira, lhes seria óbvio, ou seja, o agir com indiferença, ignorância ou cegueira deliberada. 
Para o crime de lavagem de dinheiro, tem se admitido, por construção do Direito anglo-saxão, a 
responsabilização criminal através da assim denominada doutrina da cegueira deliberada (willful blindness 
doctrine). Em termos gerais, a doutrina estabelece que age intencionalmente não só aquele cuja conduta é 
movida por conhecimento positivo, mas igualmente aquele que age com indiferença quanto ao resultado de 
sua conduta. Nesse sentido, há vários precedentes das Cortes norte-americanas como US vs. Campbell, de 
1992, da Corte de Apelação Federal do Quarto Circuito, US vs. Rivera Rodriguez, de 2003, da Corte de 
Apelação Federal do Terceiro Circuito, US vs. Cunan, de 1998, da Corte de Apelação Federal do Primeiro 
Circuito. Para configuração da cegueira deliberada em crimes de lavagem de dinheiro, as Cortes norte-
americanas têm exigido, em regra, que o agente tenha ciência da elevada probabilidade de que os bens, 
direitos ou valores envolvidos eram provenientes de crime, que o agente atue de forma indiferente a esse 
conhecimento, e que o agente tenha deliberadamente escolhido permanecer ignorante a respeito de todos os 
fatos quando era possível a alternativa. Embora se trate de construção da common law, o Supremo Tribunal 
Espanhol, Corte da tradição da civil law, acolheu a doutrina em questão, equiparando a cegueira deliberada 
ao dolo eventual, também presente no Direito brasileiro”. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AP 
470, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2012. Publicado em 22/04/2013. 

37Ainda que recomende a não aceitação do dolo eventual na lavagem de dinheiro, Pierpaolo Cruz Bottini 
reconhece que tal entendimento pode ser adotado pela jurisprudência nacional, ao que frisa: “é fundamental 
notar que o dolo eventual, ainda que careça da vontade de resultado e da ciência plena da origem ilícita do 
bem, exige uma consciência concreta do contexto no qual se atua... Deve-se averiguar se o agente percebeu 
o perigo de agir, e se assumiu o risco de contribuir para um ato de lavagem” (BOTTINI, Pierpaolo Cruz; 
BADARÓ, Gustavo Henrique. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012. p. 97). 
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Tribunal Federal, por exemplo), por que então se socorrer da cegueira deliberada, não 

prevista na legislação brasileira? 

A impressão geral – que se pretende investigar de forma mais criteriosa com o 

presente trabalho – é que, se é necessário se socorrer da cegueira deliberada para condenar 

alguém é porque nossa figura de dolo eventual não é por si só suficiente para tanto.  

Essencial, portanto, que em um primeiro momento da pesquisa se realize uma 

detida análise do conceito, tradicional em nosso sistema jurídico, mas que cada vez mais 

vem recebendo tratamentos diversos tanto da doutrina, quanto da jurisprudência nacional 

(inclusive realizando as pertinentes comparações entre dolo e culpa). 

Noutra banda, se o dolo eventual não é por si só suficiente para condenar alguém 

nestas circunstâncias, seria lógico supor que o uso da cegueira deliberada implicaria 

necessariamente julgar – e condenar – em situações tais não previstas expressamente na lei 

penal, e aí teríamos um grave problema de legalidade. 

A condenação a título de dolo eventual cria deveres de agir onde o legislador não 

criou38, na medida em que, por força do artigo 13 do Código Penal, comete o crime na 

modalidade omissiva aquele que “criou o risco de ocorrência do resultado”, ou “assumiu 

a responsabilidade de impedir o resultado”, ou ainda “tenha por lei obrigação de 

cuidado, proteção ou vigilância”.  

A cegueira deliberada encontra campo propício de aplicação nestes casos porque 

ela trata justamente da hipótese do sujeito que podia e devia agir para evitar o resultado39, 

mediante melhor compreensão da conduta que praticava. 

Ocorre que, para a lei penal brasileira, não basta ser enquadrado no artigo 13 para 

responder pelo crime a título de dolo40. 

                                                 
38Chamando a atenção para uma interpretação extensiva dos dispositivos da nova Lei de Lavagem, 

especialmente no que toca à responsabilização por omissão dos advogados, vide: PASCHOAL, Janaína 
Conceição. Lei 12.683/12 - mais um capítulo na ingerência indevida. In: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; 
RASSI, João Daniel (Orgs.). Estudos em homenagem a Vicente Greco Filho. São Paulo: LiberArs, 2014. 

39“Para poder falar em ignorância deliberada, alguns autores, e a própria jurisprudência, exigem que o sujeito 
que tenha renunciado em obter aquela informação, que podia alcançar, tenha o ‘dever de conhecer’ aqueles 
dados ignorados” (RAGUÉS I VALLÈS, Ramon. La ignorancia deliberada en derecho penal. Barcelona: 
Atelier, 2007. p. 142, tradução livre). 

40Reafirmando a importância de identificação do elemento subjetivo do injusto mesmo nos casos de omissão 
penalmente relevante, vide: PASCHOAL, Janaína Conceição. Ingerência indevida: os crimes comissivos 
por omissão e o controle pela punição do não fazer. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 2011. 
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Entender o desenvolvimento da doutrina, desde sua elaboração no direito norte-

americano, até sua repercussão na jurisprudência espanhola (cujo sistema jurídico-penal é 

mais próximo ao brasileiro), é de essencial relevância para compreender os limites de sua 

aplicação possível e desejável – o que constitui o passo seguinte a ser adotado neste 

trabalho. 

De fato, parece necessário um confronto analítico dos julgados da Suprema Corte 

americana e espanhola com os acórdãos brasileiros que adotam a cegueira deliberada como 

fundamento para condenar a título de dolo, a fim de se verificar se não estamos dando à 

teoria norte-americana uma interpretação muito mais ampla do que a dada pelos seus 

próprios idealizadores. 

Ademais, deve fazer parte do estudo o exame da cegueira deliberada sob a ótica 

do mero erro. 

Sim, o erro, já que não são poucas as situações nas quais a cegueira deliberada se 

confunde com a errada percepção da realidade fática41, hipótese que muito se assemelha ao 

erro de tipo previsto na lei penal brasileira. 

Sob este prisma, vale investigar se a cegueira deliberada dos norte-americanos não 

está mais aparentada com nossas hipóteses de erro de tipo – ou até de erro de proibição – 

ou se seria uma parente próxima da omissão imprópria brasileira, ou até mesmo do dolo 

eventual. 

A pesquisa pretende, portanto, analisar tema de relevante valor para o 

contemporâneo cenário do Direito Penal no país. A atualidade do tema, bem como sua 

cada vez maior repercussão na vida prática do sistema criminal, indica que uma 

compreensão doutrinária sistematizada e voltada para o cenário legislativo específico do 

país revela-se medida de todo urgente. 

 

 

                                                 
41Para explicação da correlação entre a cegueira deliberada e o erro, vide: GEHR, Amanda. A aplicação da 

teoria da cegueira deliberada no direito penal brasileiro. 2012. Monografia (Graduação em Direito) – 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012. A autora cita uma distinção feita 
entre ignorância (deliberada) e erro, pois “não pode errar aquele que não tem interesse em conhecer. Em 
outras palavras, quem não tem a mínima intenção de saber não se equivoca com seu desconhecimento, ou 
não emite juízo falso sobre a realidade, precisamente porque o que busca é não ter que emitir juízo algum”. 
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Casos que inspiraram o presente trabalho 

Caso 1: O presidente da empresa E1, contratada para fazer obras de infraestrutura 

para uma estatal fornecedora de elétrica, ajusta com o sujeito OP, empresário sem qualquer 

relação com o poder público, pagamentos a fim de que OP o auxilie a resolver conflitos 

com a estatal no tocante a divergências nas medições e no atraso de pagamentos. Para 

tanto, E1 solicita ao diretor D1, a ele subordinado e responsável pelo centro de custos 

daquela obra específica, que operacionalize a celebração de contratos, assinaturas e 

pagamentos. D1, então, entra em contato com OP, participa da elaboração do contrato, 

realiza os pagamentos, mas não toma conhecimento de nenhuma informação referente à 

real atuação de OP, que se reporta sempre diretamente a E1. Investigações posteriores 

revelam que OP dividia parte dos valores com altos diretores da estatal e políticos que os 

indicavam para os respectivos cargos.  

Caso 2: Naquela mesma situação hipotética, E1 tem fortes suspeitas de que OP é 

um operador de propinas, compartilha suas suspeitas com o subordinado D1, mas pedindo 

para não tomar nenhuma medida que possa aprofundar as suspeitas.  

Caso 3: E1, alto executivo de empresa, entra na sala de P1, presidente da 

companhia, para lhe contar que determinado agente público lhe solicitou dinheiro para 

facilitar a empresa em um contrato com uma estatal. P1 lhe diz para resolver da forma que 

lhe parecer melhor, mas que a partir dali preferia não saber mais do assunto.  

Caso 4: No mesmo contexto do caso 3, E1 entra na sala, conta da propina, mas 

tranquiliza P1 dizendo que está conversando, e qualquer novidade lhe comunica 

novamente. P1 confia na forma ética com que E1 conduz os negócios, e acreditando que 

nada seria feito sem sua prévia anuência, nunca mais pergunta do assunto. Meses depois P 

fica sabendo que E1 pagou o agente público.   

Caso 5: No caso 4, P1 sabe que E1 é conhecido por tentar resolver as coisas de 

forma não ortodoxa, algumas vezes sem comunicar os superiores, mas mesmo assim não 

toma providências para impedir que o pagamento ocorresse.  
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CONCLUSÃO E SOLUÇÃO DOS CASOS 

 

1. A cegueira deliberada não é um conceito jurídico existente na legislação 

brasileira, e aqui só há de ser usada como padrão de comportamento, que pode 

ou não se enquadrar em categorias jurídicas do direito penal pátrio, a depender 

de cada situação concreta.  

2. Como o próprio nome já diz, cegueira ou ignorância deliberada é um 

desconhecimento intencional ou voluntário, logo pressupõe alguma dose de 

conhecimento. O desconhecimento completo da situação não pode nem ao 

menos ser traduzido, do ponto de vista comportamental, como situação de 

cegueira deliberada (artigo 18 e 20 do CP).  

3. Não é possível punir por omissão o agente que decidiu não aprofundar 

conhecimentos sobre situação suspeita, fora das hipóteses do artigo 13, 

parágrafo 2º, do Código Penal.  

4. Os casos de corrupção normalmente verificados na prática empresarial que 

nos remetem ao comportamento de quem age com cegueira deliberada não 

necessariamente são de conduta punível de acordo com a lei penal brasileira.  

5. A cegueira deliberada no crime de corrupção é comportamento comumente 

verificado no ambiente empresarial, e que pode tanto configurar conduta 

atípica, como conduta omissiva ou comissiva, passível de subsunção tanto ao 

dolo direito ou ao dolo eventual, ou conduta meramente negligente, distinção 

que deverá ser feita caso a caso, de acordo com a dogmática adotada pelo 

Código Penal vigente no país.  

 

Os casos que inspiraram o presente trabalho são todos de cegueira deliberada, ou 

digamos de cegueira consciente, mas cada um contém soluções diferentes à luz do direito 

penal vigente no Brasil. Vejamos:  

Caso 1: O presidente da empresa E1, contratada para fazer obras de infraestrutura 

para uma estatal fornecedora de energia elétrica, ajusta com o sujeito OP, empresário sem 

qualquer relação com o poder público, pagamentos a fim de que OP o auxilie a resolver 
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conflitos com a estatal no tocante a divergências nas medições e no atraso de pagamentos. 

Para tanto, E1 solicita ao diretor D1, a ele subordinado e responsável pelo centro de custos 

daquela obra específica, que operacionalize a celebração de contratos, assinaturas e 

pagamentos. D1, então, entra em contato com OP, participa da elaboração do contrato, 

realiza os pagamentos, mas não toma conhecimento de nenhuma informação referente à 

real atuação de OP, que se reporta sempre diretamente a E1. Investigações posteriores 

revelam que OP dividia parte dos valores com altos diretores da estatal e políticos que os 

indicavam para os respectivos cargos.  

Solução: Não havendo razões objetivas para suspeitar da contratação de OP, não 

se pode exigir do subordinado, que apenas recebe ordens operacionais para serem 

executadas, que faça uma investigação interna para apurar a conduta do superior. Neste 

caso, D1 nem deve nem pode tomar providências para sair do seu aparente estado de 

ignorância ou cegueira. Ainda antes de examinado o elemento subjetivo, não lhe incumbe 

qualquer dever de vigilância para que seja obrigado a tomar conhecimento mais 

aprofundado da situação, de modo que não pode ser punido pela omissão, sendo, portanto, 

atípica a conduta. Já o caso de E1 é mais complexo, porque, sendo o Diretor da empresa e 

o responsável pela contratação lhe incumbia o dever de conhecimento. A nosso ver, neste 

caso, a incriminação ou não da conduta depende do nível de suspeita que lhe era possível 

ter no momento do fato. É apenas com esta análise empírica que será possível determinar o 

grau de consciência do risco e, assim, a presença ou não do dolo.  

Caso 2: Naquela mesma situação hipotética, E1 tem fortes suspeitas de que OP é 

um operador de propinas, compartilha suas suspeitas com o subordinado D1, mas pedindo 

para não tomar nenhuma medida que possa aprofundar as suspeitas.  

Solução: Neste caso parece não haver dúvida de que a conduta de E1 é comissiva, 

pois por meio de OP oferece vantagem sabendo do elevado risco de que os valores estão 

sendo repassados a agentes públicos. D1 presta auxilio para a execução do pagamento. Do 

ponto de vista do elemento subjetivo não parece haver dúvida de que se trata de ação 

dolosa, ante o alto risco assumido de produção do resultado (artigo 18 do CP). Os 

obstáculos à incriminação da conduta a D1 parecem se situar mais no plano da imputação 

objetiva (ação neutra) e da própria tipicidade do crime de corrupção, tendo em vista que o 

pagamento que D1 é chamado a operacionalizar, neste caso, seria mero exaurimento do 

crime, que se consumou no momento em que D1 e OP acertaram os valores.  
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Caso 3: E1, alto executivo de empresa, entra na sala de P1, presidente da 

companhia, para lhe contar que determinado agente público lhe solicitou dinheiro para 

facilitar a empresa em um contrato com uma estatal. P1 lhe diz para resolver da forma que 

lhe parecer melhor, mas que a partir dali preferia não saber mais do assunto.  

Solução: Neste caso, parece não haver dúvida de que, ao tomar conhecimento da 

solicitação de propina e mandar o subordinado “resolver”, o presidente da empresa 

determinou que o assunto fosse resolvido, fosse qual fosse a solução, assumindo, portanto, 

o risco de produzir o resultado (artigo 18 do CP). Há uma conduta comissiva – a 

determinação de que, se achar conveniente, deve resolver – e dolosa, pois demonstra que 

adere voluntariamente ao resultado, ainda que eventual. 

Caso 4: No mesmo contexto do caso 3, E1 entra na sala, conta da propina, mas 

tranquiliza P1 dizendo que está conversando, e qualquer novidade lhe comunica 

novamente. P1 confia na forma ética com que E1 conduz os negócios, e acreditando que 

nada seria feito sem sua prévia anuência, nunca mais pergunta sobre o assunto. Meses 

depois P fica sabendo que E1 pagou o agente público.   

Solução: Como superior hierárquico de E1, P1 não só podia como devia agir para 

evitar que a corrupção se consumasse. Neste caso, o fato de P1 deixar de tomar 

providências no sentido de determinar que nenhum pagamento fosse feito, não é 

suficiente, a nosso ver, para afirmar o dolo. Além do dever de agir, que nesse caso parece 

claro que lhe incumbia, é necessário o dolo, que não parece presente, tendo em vista que 

a conduta de P1 de confiar que nada seria feito sem que tomasse conhecimento prévio 

antes mais se aproxima, no máximo, de um comportamento negligente. Depois de feito o 

pagamento, o silêncio de P1 não parece passível de repercussão na esfera penal, pois post 

factum impunível. 

Caso 5: No caso 4, P1 sabe que E1 é conhecido por tentar resolver as coisas de 

forma não ortodoxa, algumas vezes sem comunicar os superiores, mas mesmo assim não 

toma providências para impedir que o pagamento ocorresse.  

Solução:  Como P1 não pratica qualquer conduta comissiva, sua punição neste 

caso só seria possível por omissão. E parece não haver dúvida de que lhe incumbia o dever 

de agir para determinar que não fosse realizado qualquer pagamento. Há uma omissão 

relevante. Neste caso, porém, ao contrário do que ocorre no caso 3, não se pode inferir da 

conduta de P1 consórcio volitivo em relação ao resultado, e nem mesmo se poderia afirmar 
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que condescendeu com o resultado ou foi indiferente a ele. Ainda assim, estas seriam, na 

pior das hipóteses, situações que se enquadrariam no dolo eventual, incompatível, a nosso 

ver, como visto acima, com a omissão. Estaríamos, portanto, também neste caso, no 

máximo, no terreno a mera negligência. 
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