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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por escopo analisar a aplicação da Teoria do Domínio do Fato 

nos crimes de colarinho branco, tendo como plano empírico o julgamento da Ação Penal 470. 

O caso teve ampla cobertura midiática em virtude de tratar-se de caso de grande repercussão 

nacional envolvendo grandes nomes do cenário político e empresarial brasileiro que foram 

acusados e condenados por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, peculato, evasão de 

divisas e formação de quadrilha.  

  

A problemática erige-se ao fato da teoria ser costumeiramente socorrida para 

fundamentar a punição de pessoas que ocupam um cargo de alto escalão em determinada 

sociedade empresarial, baseando o argumento exclusivamente em sua posição hierárquica e, 

por conseguinte, imputando-lhes o imperativo do dever-saber sobre todos os atos, lícitos e 

ilícitos, sob seu comando. Na prática, esta aplicabilidade funciona como uma remissão à 

reponsabilidade penal objetiva. Entretanto, Claus Roxin, ora autor da teoria, elenca a 

necessidade de estar presentes três requisitos para que seja juridicamente adequado sua 

aplicação, a saber: a) a organização deve ser  estruturada de modo hierárquico; b) ser 

desvinculada do ordenamento jurídico (ex. empresa e partidos políticos não contam totalmente 

fora do ordenamento, por isso não pode ser inclusas na Teoria, ao contrário da ISIS e AL 

QAEDA que se erigem ao arrepio da lei); c) fungibilidade dos executores concretos (o executor 

direto é substituível). O superior hierárquico emana determinada ordem, não importando quem 

realmente seja o executor, tem-se a certeza de seu cumprimento.  

 

Isto posto, passaremos ao objeto empírico para analisar o julgamento da Ação Penal. 

Assim, esmiuçaremos os votos de todos Ministros que se valeram da teoria do Domínio do Fato 

para justificar determinada imputação penal aos requeridos, com fincas a verificar se tal 

fundamentação fora juridicamente bem aplicada, conforme os pressupostos indicados por 

Roxin, bem como a teoria monista – adotada pelo ordenamento pátrio para o concurso de 

pessoas. 

 

Palavras-chave: Teoria do Domínio do Fato. Autoria e participação. Ação Penal 470. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The article analyzes the application of the Theory of the Domain of the Fact in white-

collar crimes, having as an empirical plan the judgment of AP 470. The case had wide media 

coverage because it is a case of great national repercussion involving big names from the 

Brazilian political and business scene who were accused and convicted of active and passive 

corruption, money laundering, embezzlement, foreign exchange evasion and crime 

organization. 

  

The problem arises from the fact that the theory is usually helped to justify the 

punishment of people who occupy a high-ranking position in a given business society, basing 

the argument exclusively on their hierarchical position and, therefore, imputing to them the 

imperative of the must-know about all acts, lawful and illicit, under his command. In practice, 

this applicability functions as a reference to objective criminal liability. However, Claus Roxin, 

highlights the need to have three requirements in order for its application to be legally adequate: 

a) the organization must be structured in a hierarchical manner; b) be disconnected from the 

legal system (company and political parties do not count entirely outside the system, so they 

cannot be included in the Theory); c) fungibility of the concrete executors (the direct executor 

is replaceable). The hierarchical superior emanates a certain order, no matter who the executor 

really is, we are sure of its fulfillment. 

  

That said, we will move on to the empirical object to analyze the criminal action 

judgment. In this sense, we’ll analyze the votes of the Supreme Court Ministers who used the 

Theory of Domain of the Fact to justify the punishment of the accused who occupied a high 

hierarchical position, aiming to observe if the requirements proposed by Roxin were respected, 

as well as the monist theory – adopt by Brazilian legal system. 
 

 

Keywords: Domain of the fact. Final domain of the fact. Authorship, participation. 
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1. Introdução 

 

O projeto tem por escopo analisar se a utilização da Teoria do Domínio do Fato fora 

aplicada juridicamente de forma correta, obedecendo os requisitos delineadores,  no julgamento 

da Ação Penal 470, vulgarmente conhecido como “Caso Mensalão”, perpassando pelos votos 

dos Ministros que utilizaram a citada teoria como razões de decidir para fundamentar a 

responsabilidade penal dos réus que ocupavam uma elevada posição hierárquica em sociedades 

empresariais e partidos políticos, e condenarem pelos delitos de corrupção ativa e passiva, 

lavagem de dinheiro, peculato, evasão de divisas e formação de quadrilha. 

 

Trata-se de um caso de grande repercussão nacional envolvendo grandes nomes do 

cenário político brasileiro que foram acusados e condenados por corrupção ativa e passiva, 

lavagem de dinheiro, peculato, evasão de divisas e formação de quadrilha. O caso foi recebido 

no Supremo Tribunal Federal no dia 26 de julho de 2005 como inquérito sob o nº 2245 remetido 

Justiça Federal de Minas Gerais em razão da presença de investigados que gozam de foro por 

prerrogativa de função e fora convertido em Ação Penal nº 470 no dia 12 de novembro de 2007.  

 

Durante a votação, os Ministros reiterada vezes valeram-se do Domínio do Fato para 

justificar determinada imputação penal aos requeridos, apontando-os como coautores do fato 

por simplesmente ocupar uma posição hierarquicamente superior dentro do partido político. 

Entretanto, Claus Roxin, ora autor da teoria, elenca a necessidade de estar presentes três 

requisitos para que seja juridicamente adequado sua aplicação, a saber: a) a organização deve 

ser  estruturada de modo hierárquico; b) ser desvinculada do ordenamento jurídico (ex. empresa 

e partidos políticos não contam totalmente fora do ordenamento, por isso não pode ser inclusas 

na Teoria, ao contrário da ISIS e AL QAEDA que erigem-se ao arrepio do ordenamento); c) 

fungibilidade dos executores concretos (o executor direto é substituível). O superior hierárquico 

emana determinada ordem, não importando quem realmente seja o executor, tem-se a certeza 

de seu cumprimento.  

 

Os partidos políticos e as sociedades empresariais, que ora são objetos da AP 470, são 

pessoas de direito privado e, portanto, constituídas em consonância com a ordem jurídica 

vigente, em sentido diametralmente oposto do requisito delineador (organização erigida ao 
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arrepio da lei). As empresas que foram constituídas sob forma da lei, mas que, em determinado 

momento, seus dirigentes cometeram alguns delitos não se dissociam da ordem legal.  

 

Isto posto, em linhas proemiais, este trabalho irá explicitar os fundamentos e 

desdobramentos do concurso de agentes no ordenamento jurídico brasileiro, explicando as 

formas mais comuns de autoria, a saber: a) autoria imediata; b) autoria mediata; e c) coautoria.  

 

O autor imediato é o executor direto do fato. O próprio é quem pratica o verbo do tipo 

penal. O autor mediato, por outro lado, é aquele que através de um terceiro valendo-se de coação 

física ou moral irresistível, induzindo-o a erro (seja de tipo ou de proibição) ou ainda se 

aproveitando de sua inimputabilidade pratica o crime através deste. Coautoria é a realização 

conjunta da mesma infração penal, os coautores dividem a realização das elementares do tipo 

penal, por meio da divisão racional do trabalho, com a finalidade de concretização da prática 

de um delito. 

 

A participação, a seu turno, poderá ser moral ou material. A primeira se manifesta 

quando o agente tonifica a vontade delitiva já existente do autor que irá cometer o ato delituoso, 

ou discursa para incutir a vontade delitiva (induzir). Ao passo que na segunda, o partícipe 

auxilia o autor, fornecendo-lhe ferramentas necessárias para facilitar materialmente a prática 

do injusto penal.1 

 

Posteriormente, dedicaremos um capítulo especialmente para tratar da Teoria do 

Domínio do Fato e todos os seus desdobramentos. Neste sentido, segundo preconiza, o autor é 

a “figura central” (Zentralgestalt), pois este detêm o “controle” do acontecer típico, ou seja, 

conforme explicitado no início deste capítulo, a “figura central” está intrinsecamente ligada à 

dominação. Desta forma, o jurista alemão desenvolve os fundamentos para delimitar as espécies 

de domínio que resplandecem nas formas de autorias, são eles: a) domínio da ação (autoria 

direta ou imediata) – a própria pessoa realiza a conduta típica; b) domínio funcional (coautoria) 

– o autor recebe uma contribuição funcional relevante no curso da execução do fato típico;  e 

c) domínio da vontade (autoria mediata) – o fato é executado por terceiro que tem sua 

 
1 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral. Vol 1. Ed 19ª. Niterói: Impetus, 2017. (p. 584). 
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capacidade cognitiva reduzida no momento da execução, sendo mero instrumento de uma 

pessoa “por trás”, ora detentor do controle da execução.2 

 

Por fim, o último capítulo resguardar-se-á a compulsar pormenorizadamente os autos 

da ação penal nº 470, analisando individualmente os votos dos Ministros que utilizaram a Teoria 

do Domínio do Fato como razões de decidir, examinando criticamente sua aplicação como 

condição de imputação penal pela posição hierárquica de poder ocupada pelos réus sob à luz 

do ordenamento nacional e a teoria alemã, diferenciando-a do instituto do Command 

Responsability – Responsabilidade de Comando (art. 28 do Estatuto do Tribunal Penal 

Internacional). Este empregado costumeiramente para punir o alto escalão militar, tendo em 

vista que seu núcleo do tipo prevê a imputação penal ao Comandante diante de que tenham sido 

cometidos por forças sob o seu comando e controle efetivos ou sob a sua autoridade e controle 

efetivos. 

 

A partir desta divergência doutrinária e jurisprudencial este trabalho se debruçará com 

fincas a examinar os entendimentos da doutrina majoritária e a aplicação de um “novo 

entendimento” na Ação Penal 470 pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

2. Concurso de Pessoas 

 

A prática de um delito, mormente, é cometida por um único agente. Todavia, há 

ocasiões que se faz presente mais de uma pessoa para a infração de um tipo penal, e a este 

fenômeno denomina-se “Concurso de Pessoas”, consagrado no art. 29 do Código Penal.  

 

Concurso de pessoas, codelinquência ou ainda concurso de agentes pode subdividir-se 

em eventual ou necessário, a depender da classificação delituosa, ora praticada, motivo pelo 

qual é salutar conceituar prima facie os crimes monossubjetivos e plurissubjetivos.  No 

primeiro, é necessário apenas a conduta de um único agente para sua consumação, como por 

exemplo o delito de furto, elencado no art. 155 do código repressivo. Contudo, nada impede 

que tal infração, eventualmente, seja cometida por mais de uma pessoa, auferindo o código uma 

majoração da pena cominada (art. 155, §4º IV). Nos crimes plurissubjetivos, a presença de pelo 

menos mais um infrator é requisito obrigatório para configuração do acontecer típico, sob pena 

 
2 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 111) 
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de atipicidade da conduta, como nos casos de associação criminosa (art. 288 do CP), onde o 

concurso de agentes figura como elementar da norma penal incriminadora. Por conseguinte, 

estes ainda se dividem em “de condutas paralelas”, nos quais os agentes prestam auxílio mútuo 

para o fim comum, como no exemplo do crime de associação criminosa (art. 288); e de “de 

condutas convergentes”, nos quais as condutas dos agentes se encontram, gerando o resultado, 

sendo exemplo o crime de corrupção passiva (art. 317); e “de condutas contrapostas” em que 

as condutas são praticadas umas contra as outras, tendo-se como exemplo o crime de rixa (art. 

137).3 

 

Remontamo-nos ao artigo 29 CP, o professor Rogério Greco aduz que este se aplica, 

como regra, aos delitos monossubjetivos, uma vez que para os crimes plurissubjetivos, ou de 

concurso necessário, pelo fato de exigirem a presença de no mínimo duas ou mais pessoas, a 

depender do tipo penal, não haveria necessidade de regra expressa para os autores, ou coautores, 

tendo aplicação somente no que diz respeito à participação nessas infrações penais. (GRECO, 

2017, p. 562)4 

 

Neste diapasão, os professores Carlos Eduardo Japiassú e Arthur Gueiros reportam 

que com relação as etapas do iter criminis, o concurso de pessoas pode se dar desde a fase de 

cogitação até a fase da consumação. A rigor, caso não constitua um indiferente penal, a 

intervenção post factum poderá caracterizar outro delito, como, por exemplo, a receptação (art. 

180, do CP), e lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei nº 9.613/1998), etc. (JAPIASSU, 2018, p. 

310-311)5 

 

Nesta toada de ponderações, depreende-se ser necessário a presença de alguns 

requisitos para que esteja configurado o concurso de pessoas, quais sejam: a) pluralidade de 

concorrentes; b) relevância causal; c) liame subjetivo; d) identidade de infração para todos os 

concorrentes6. Examiná-lo-emos a seguir: 

 

 
3 JAPIASSÚ, Carlos Eduardo. SOUZA, Arthur de B. G. Direito penal: volume único. São Paulo: Atlas, 2018. (p. 310) 
4 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral. Vol 1. Ed 19ª. Niterói: Impetus, 2017. (p. 562) 
 
5  JAPIASSÚ, Carlos Eduardo. SOUZA, Arthur de B. G. Direito penal: volume único. São Paulo: Atlas, 2018. (p. 
310-311).  
6 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral. Vol 1. Ed 19ª. Niterói: Impetus, 2017. (p. 563) 
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a) A pluralidade de concorrentes torna-se o requisito principal e óbvio, uma vez 

que se resta impossível falar em concurso de pessoas, sem que haja de um agente praticando a 

infração penal.  

 

b) Relevância causal aduz que a conduta praticada deve estar revestida de 

relevância penal, ou seja, é mister que a conduta tenha contribuído preponderantemente para o 

resultado final do acontecer típico. Não se pune, por exemplo, a conduta do chaveiro que 

produziu uma chave falsa para que o agente um furto dentro do veículo automotor, se este 

estiver destrancado tornando irrelevante a confecção de chave falsa. 

 

c) O liame subjetivo significa dizer que se faz necessário existir uma consciência 

per si entre os agentes, no sentido de terem a compreensão que suas condutas estão ligadas a 

um fim ilícito. Oportuno salientar ser obsoleto o conhecimento prévio da destinação das 

condutas, uma vez que conforme já explanado o concurso de pessoas poderá existir em qualquer 

fase do iter criminis. 

 

d) Outro fator a ser observado para existência do concurso de pessoas é identidade 

do elemento subjetivo ou do elemento normativo na conduta do agente, pois só haverá 

colaboração dolosa em crime doloso, bem como colaboração culposa em crime culposo.  

 

e) E o último requisito, constitui-se na identidade de infração de todos os 

codelinquentes. Isto quer dizer que todos os agentes concorrem para o crime, ainda que 

pratiquem condutas distintas.  

 

2.1 Formas de autoria 

 

O legislador pátrio não conceituou, nem diferenciou as definições de autoria e 

participação em nosso ordenamento, ficando a cargo da doutrina fazê-los.7 O professor Rogério 

Greco, por sua vez, aponta a dificuldade de conceituação, pois antes da autoria e participação 

serem conceitos jurídicos, elas são, antes de mais nada, um conceito naturalístico, motivo pelo 

qual estão imanentes ao homem. (GRECO, 2017, p. 566)8 

 

 
7 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral. Vol 1. Ed 19ª. Niterói: Impetus, 2017. (p. 566) 
8 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral. Vol 1. Ed 19ª. Niterói: Impetus, 2017. (p. 566) 
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Neste sentido, a doutrina majoritária oferece quatro teorias para definir e diferenciar a 

autoria e participação: a) conceito restritivo de autor; b) conceito extensivo de autor; e c) teoria 

da instigação-autoria; e d) uma teoria intermediária, o Domínio do Fato. Esta última terá um 

capítulo próprio para sua explanação, motivo pelo qual aguardaremos o momento oportuno para 

apresentá-la. 

 

2.1.1 Teoria restritiva de autor 

 

Esta teoria estabelece ser o autor, aquele que pratica o verbo do tipo penal, convergindo 

a conduta de todos os outros quem o auxiliam, mas que não viessem a cometer o núcleo do 

ilícito, tornar-se-iam apenas partícipes da infração.  

 

Encampando a explanação, Jescheck aduz:  

 

"Desde o prisma do conceito restritivo de autor, a previsão de especiais 
formas de participação, como a indução e a cumplicidade, significa que a 
punibilidade se amplia a ações que ficam fora do tipo, pois conforme o próprio 
tipo somente poderia castigar-se o que por si mesmo mata, furta ou oferece 
resistência. Outros intervenientes que se limitam a determinar ao autor a 
comissão do fato ou a auxiliá-lo, deveriam ficar impunes se não existissem os 
especiais preceitos penais que regulam a indução e a cumplicidade." 9 
(JESCHECK, P. 893) 

 

Conforme se depreende da explanação do jurista alemão, os conceitos de autor são 

delimitados de forma objetiva, ou seja, quem pratica o verbo do tipo penal, dessa forma a teoria 

restritiva de autor está intrinsecamente ligado a teoria objetiva de participação. Esta teoria ainda 

se subdivide em: objetivo-formal e objetivo-material. Enquanto que no primeiro segue-se o 

explicitado no início deste subitem, o segundo busca uma singela diferenciação, apontando ser 

o autor aquele que aufere maior contribuição para o resultado final da infração penal.10 

 

Por fim, cumpre ressaltar que conforme se extrai desta teoria, ao considerar como autor 

todo interveniente que contribua para a produção do resultado, seria possível punir também o 

autor mediato do fato. 

 

 
9 JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal - Parte general, v. II, p. 893. 
 
10 JESUS, Damásio E. de. Teoria do Domínio do fato no concurso de pessoas, p. 16. 
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2.1.2 Teoria extensiva de autor 

 

O critério finalístico de autor está intimamente ligado à teoria finalística do crime, uma 

vez que admite como autor aquele que dá causa ao resultado. Este conceito abarca não só quem 

pratica o núcleo do tipo, mas também todo aquele que, de alguma forma, contribui para a 

produção de resultado.  

 

Antes de continuarmos a discorrer sobre o tema, faz-se imperioso trazer à baila, uma 

breve explanação sobre a Teoria da Equivalência das Condições ou conditio sine que non. 

 

Esta teoria foi idealizada em 1858, por Julius Glaser e aplicada, no Direito Penal, pelo 

magistrado do Tribunal Supremo do Reich, Maxilian von Buri, ao final do século XIX. E tem 

por função resolver os imbróglios advindos do nexo de causalidade, atribuindo relevância 

causal a todos os antecedentes do resultado, considerando que nenhum elemento, de que 

depende a sua produção, pode ser excluído da minha de desdobramento causal. Consoante 

entendimento de Damásio de Jesus, não há diferença entre causa e condição, entre causa e 

concausa, entre causa e ocasião. Utilizando-se de Von Buri, explica não ser possível distinguir 

entre condições essenciais e não essenciais ao resultado (JESUS, p. 289). Para saber se uma 

ação é preponderante a produção final do resultado, basta excluí-la mentalmente da série causal. 

Se pela exclusão hipotética, o resultado teria deixado de ocorrer, estaríamos diante de uma 

causal. 11 Tal teoria está repousada no artigo 13, segunda parte do Código Penal. 

 

Nesta toada de ponderações, incorre dizer esta teoria não aponta critérios objetivos 

para definir autor e partícipe, ao contrário, ela delimita critérios intrapsíquicos que deverão ser 

analisados ante as peculiaridades do caso concreto. Destarte, cumpre ponderar que se o agente 

está praticando o núcleo do tipo, age com animus auctoris, entretanto quando sua conduta fora 

alheia ao crime, age com animus socii (partícipe). 

 

O posicionamento majoritário da doutrina nacional é o de que o Código Penal, através 

do art. 29, adotou a teoria restritiva, abrindo margem, contudo, para a complementação feita 

pela teoria do domínio final do fato, em relação à autoria mediata.  

 

 
11 JESUS, Damásio E. de. Teoria do Domínio do fato no concurso de pessoas, p. 289 
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2.1.3 Teoria da instigação-autoria 

 

Trata-se de uma teoria desenvolvida por Jorge de Figueiredo Dias, calcando-se no art. 

art. 26 do Código Penal Português, o qual cabe sua leitura antes de prosseguirmos com a nossa 

exposição. 

 

"É punível como autor quem executar o facto, por si mesmo ou por intermedio 
de outrem, ou tomar parte directa na sua execução, por acordo ou juntamente 
com outro ou outros, e ainda quem, dolosamente, determinar outra pessoa à 
prática do facto, desde que haja execução ou começo de execução." 

 

Compulsando pormenorizadamente o artigo, verifica-se atribuir responsabilização 

penal como autor aquele que, dolosamente, instiga de forma preponderante o executor direto a 

concretizar sua ideia delitiva. 12 

 

Neste norte de ideias, Susana Aires de Sousa argumenta que a Teoria da Instigação-

Autoria conseguiria resolver inúmeras questões da complexa sociedade pós-industrial como a 

imputação penal do dirigente da empresa, apontando ainda a existência de uma tendência da 

literatura e jurisprudência europeia em responsabilizar penalmente os dirigentes de empresas, 

citando para tal o art. 12 do Corpus Iuris (trata-se de uma proposta do parlamento europeu de 

implementar um Direito Penal Europeu, visando-se a proteção dos interesses financeiros da 

União Europeia) e do art. 28 (responsabilidade do comandante) do Tribunal Penal 

Internacional.13 

 

Portanto, a figura da instigação-autoria desempenharia papel adequado e 

preponderante no combate à criminalidade de colarinho branco, atuando num nível vertical da 

cadeia de comando, como nos casos emissão de ordem do dirigente ao seu subordinado 

hierárquico, de modo que permitisse captar a essência da ordem para delinquir do "homem de 

trás" (chefe), atribuindo-lhe autoria para efetiva responsabilização penal. 

 

2.2 Tipos de autoria 

 
12 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito Penal: parte geral 2. ed. Coimbra: Coimbra,2007, p. 797. v. 1 
13 SOUZA, Susana Aires de. A responsabilidade criminal do dirigente: algumas considerações acerca da autoria e 
comparticipação no contexto empresarial. Estudos em homenagem ao Prof. Dr. Jorge de Figueiredo Dias. 
Coimbra: Coimbra, 2009, p. 1020. v. II 
 



19 
 

 

2.2.1 Autoria mediata e imediata 

 

O autor imediato, em poucas palavras, é o executor direto do fato. É ele quem pratica 

o verbo do tipo penal. O autor mediato, por outro lado, é aquele que através de um terceiro 

valendo-se de coação física ou moral irresistível, induzindo-o a erro (seja de tipo ou de 

proibição) ou ainda se aproveitando de sua inimputabilidade pratica o crime através deste. O 

autor mediato é quem detém o domínio do fato e não o executor direto.  

 

Imperioso trazer à baila a discussão sobre a possibilidade de autoria mediata nos casos 

de crimes próprios e crimes de mão própria. Assim, antes de prosseguirmos, para fins didáticos, 

conceituá-lo-emos os institutos: (a) crime próprio delimita expressamente no injusto penal uma 

condição especial para o sujeito ativo de sua infração. Assim, somente o funcionário público 

poderá ser responsabilizado pelo peculato (art. 312 do CP). Noutro giro, (b) o crime de mão 

própria assevera que somente o sujeito ativo dotado de condição especial pratique pessoalmente 

o tipo penal, caracterizando-se como delito de natureza personalíssima. Em razão disso, 

somente a testemunha poderá fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade e, em virtude 

disso, praticar o crime de falso testemunho (art. 342 do CP). 

 

No que tange aos crimes próprios, a autoria mediata se torna possível desde que o 

executor direto também detenha as qualidades ou condições especiais exigidas pelo injusto. Em 

sentido diametralmente oposto, os crimes de mão própria, dada sua natureza personalíssima, 

não comportam autoria mediata. 

 

2.2.2 Coautoria  

 

Coautoria é a realização conjunta da mesma infração penal. Os professores Arthur 

Gueiros e Carlos Eduardo Japiassú, endossam que os problemas da coautoria são os mesmos 

da autoria, uma vez que os coautores dividem a realização das elementares do tipo penal, por 

meio da divisão racional do trabalho, com a finalidade de concretização da prática de um 

delito.14 

 

 
14 JAPIASSÚ, Carlos Eduardo. SOUZA, Arthur de B. G. Direito penal: volume único. São Paulo: Atlas, 2018. P. 323 
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Acerca da divisão racional do trabalho, assegura Nilo Batista:  

 

“A ideia de divisão de trabalho, que alguns autores situam como reitora geral de 

qualquer forma de concurso de agentes, encontra na coautoria sua adequação máxima. 

Aqui, com clareza, se percebe a fragmentação operacional de uma atividade comum, 

com vistas a mais seguro e satisfatório desempenho de tal atividade. Por isso os 

autores afirmam que a coautoria se baseia no princípio da divisão de trabalho.15” 

(NILO BATISTA, p. 76) 

Neste norte de ideias, vislumbra-se que a ideia da divisão racional do trabalho se 

coaduna com a vontade de todos os agentes convergem-se a lograrem êxito na chancela 

criminal, razão pela qual se faz necessário que todos os envolvidos respondam criminalmente 

pelo mesmo ato. 

 

Sobre a possibilidade de coautoria nos delitos próprios e de mão própria, segue-se o 

mesmo entendimento explanado no subitem anterior, sendo perfeitamente aceito para os crimes 

próprios, desde que o executor direto seja detentor da condição especial requisitada no tipo 

penal. Quanto aos delitos de mão própria, também não são admitidos a coautoria, ressalvando-

se que não há óbice ao concurso de partícipes. Mesmo não possuindo o domínio do fato, podem, 

de alguma forma, concorrer para a infração penal. 

 

2.3 Tipos de participação 

 

Conforme já mencionado neste trabalho, para que a participação tenha o condão de 

suscitar o concurso de pessoas é imprescindível que esta conduta esteja revestida de relevância 

penal, vez que o partícipe não pratica o verbo do tipo, e tampouco tem o domínio do fato. É 

necessário, também, que haja animus socii, ou seja, a vontade consciente de participar da 

conduta delitiva do executor. A participação pode ocorrer desde a fase de cogitação até a 

consumação, contudo, a conduta só toma relevância penal quando se inicia a execução (art. 31 

CP).16 

 

Em termos de classificação, a participação poderá ser moral ou material. Dir-se-ia a 

primeira quando o agente tonifica a vontade delitiva já existente do autor que irá cometer o ato 

delituoso, ou discursa para incutir a vontade delitiva (induzir). Ao passo que na segunda, o 

 
15 BATISTA, Nilo. Concurso de agentes, p. 76 
16 JAPIASSÚ, Carlos Eduardo. SOUZA, Arthur de B. G. Direito penal: volume único. São Paulo: Atlas, 2018. (p. 
325) 
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partícipe auxilia o autor, fornecendo-lhe ferramentas necessárias para facilitar materialmente a 

prática do injusto penal.17 

 

A instigação é representada por um dolo duplo, em razão do dolo relativo à própria 

ação de endossar a decisão de fato doloso no psiquismo do autor e do dolo relativo à 

concretização do fato doloso pelo autor.18 

  

2.3.1 Teorias da acessoriedade sobre a participação  

 

A doutrina pátria elenca quatro tipos de teoria para determinar o tratamento da 

acessoriedade na participação. São elas19: a) teoria da acessoriedade mínima; b) teoria da 

acessoriedade limitada; c) teoria da acessoriedade máxima; e d) teoria da hiper acessoriedade. 

 

Para a teoria da acessoriedade mínima haverá participação punível a partir do momento 

em que o autor já tiver realizado uma conduta típica. Destarte, inobstante o conceito tripartite 

de crime (fato típico, ilícito e culpável), a participação será punível com o cometimento do fato 

típico, ainda que haja excludentes em prol do autor, estas não aproveitar-se-ão ao partícipe, 

prevalecendo a responsabilização penal.20 

 

Já a acessoriedade limitada, acrescenta mais um requisito para punir a participação, 

levando-se em conta se a conduta praticada pelo autor for típica e ilícita. Todavia, a 

culpabilidade ainda não é relevante nesta teoria. Ressalta-se, ademais, ser a Teoria da 

Acessoriedade Limitada adotada majoritariamente pela doutrina.21 

 

A teoria da acessoriedade máxima, por sua vez, admite-se a punição do partícipe tão 

somente a conduta perpetrada pelo executor for típica, ilícita e culpável. E, por fim, a 

 
17 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral. Vol 1. Ed 19ª. Niterói: Impetus, 2017. (p. 584). 
18 JAPIASSÚ, Carlos Eduardo. SOUZA, Arthur de B. G. Direito penal: volume único. São Paulo: Atlas, 2018. (p. 
326) 
19 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral. Vol 1. Ed 19ª. Niterói: Impetus, 2017. (p. 584). 
20 JAPIASSÚ, Carlos Eduardo. SOUZA, Arthur de B. G. Direito penal: volume único. São Paulo: Atlas, 2018. (p. 
327) 
21 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral. Vol 1. Ed 19ª. Niterói: Impetus, 2017. (p. 586). 
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hiperacessoriedade, exige que a conduta do autor além de típica, ilícita e culpável, deve, ainda, 

incidir o requisito da punibilidade, sem o qual a participação ficaria impune.22 

 

2.4 Teorias sobre o Concurso de Pessoa 

 

Até o presente momento, tentamos esclarecer os institutos mais importantes do 

Concurso de Pessoas, apresentando os conceitos clássicos, entendimentos doutrinários e 

apontado qual o tratamento jurídico o ordenamento pátrio o atribui. Vencido os embates 

preliminares, caminhamos para os pontos finais deste capítulo com o apontamento das teorias 

sobre o Concurso de Agentes mais importantes. 

 

2.4.1 Teoria Pluralista  

 

Para esta teoria, cada agente realiza um tipo penal próprio, atribuindo-lhe 

responsabilização de forma diferenciada, inadmitindo a coautoria e participação. Os infratores 

respondem autonomamente pelo delito que causarem, haverá tantos delitos quanto haverem 

agentes.23 

 

2.4.2 Teoria Dualística ou da Acessoriedade 

 

Nesta teoria, o grau de punição será diametralmente igual ao grau de importância da 

contribuição dada pelo agente. A consciência e vontade de concorrer num delito próprio confere 

unicidade ao delito praticado pelos agentes e a de participar no ilícito de outrem atribui essa 

unidade ao praticado pelos cúmplices.24 Há, evidentemente, clara distinção entre autor - 

atividade principal - e partícipe - atividade acessória, sendo este último dotado de pena mais 

branda.25 

 

 

 

 
22 JAPIASSÚ, Carlos Eduardo. SOUZA, Arthur de B. G. Direito penal: volume único. São Paulo: Atlas, 2018. (p. 
328) 
23 JAPIASSÚ, Carlos Eduardo. SOUZA, Arthur de B. G. Direito penal: volume único. São Paulo: Atlas, 2018. (p. 
311) 
24 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral. Vol 1. Ed 19ª. Niterói: Impetus, 2017. (p. 565). 
25 JAPIASSÚ, Carlos Eduardo. SOUZA, Arthur de B. G. Direito penal: volume único. São Paulo: Atlas, 2018.p. 311 
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2.4.3 Teoria Unitária ou Monista 

 

Por fim, a Teoria Monista é predominante entre os penalistas da Escola Clássica, e 

expurga qualquer distinção entre autor e partícipe, admitindo-se somente a presença coautores. 

Cada autor que concorrer para o crime irá responder a pena a este cominada na medida de sua 

culpabilidade.  

 

Von Buri, defensor desta teoria, argumenta que cada delito é fatalmente determinado 

por um complexo de causa e condições, motivo pelo qual, se cada indivíduo fornece uma causa 

necessária à produção final do resultado, este deverá ser igualmente responsável pelo delito. 26 

 

Conforme evidenciam Arthur Gueiros e Carlos Eduardo Japiassú, o Direito Penal 

brasileiro acolhe a teoria monista temperada, vez que a 1ª parte do caput do art. 29 CP, escolhe 

a teoria monista, conquanto, sua parte final, além dos seus §§ 1º e 2º e das hipóteses agravantes 

no rol do art. 62 do mesmo diploma, reconhecem a teoria dualista ao auferirem dosagem de 

pena para cada codelinquente.27 Sendo certo que o fato é comum, a culpabilidade, por sua vez, 

é individual.  

 

3. Teoria do Domínio do Fato 

 

3.1 Fundamentos  

 

A teoria do Domínio do Fato, lato sensu, não aparecera originalmente nos escritos de 

Roxin em 1963, sendo ventilada na doutrina germânica pela primeira vez no ano de 1915 com 

Hegler, cujo requisito para aferir a autoria assentava-se como um pressuposto material de 

culpabilidade.28  Entre este hiato temporal, inúmeros outros juristas alemães se propuseram a 

trabalhar com a ideia de “domínio do fato”, destacando-se a tese de Welzel que obtivera maior 

repercussão acadêmica referindo-se a um “domínio final do fato”29, rompendo com o 

paradigma anteriormente utilizado, elegendo a análise da conduta (finalística) do sujeito como 

critério para identificar a autoria do tipo. Em virtude do eco produzido pelos trabalhos de Welzel 

 
26 JAPIASSÚ, Carlos Eduardo. SOUZA, Arthur de B. G. Direito penal: volume único. São Paulo: Atlas, 2018.p. 311 
27 JAPIASSÚ, Carlos Eduardo. SOUZA, Arthur de B. G. Direito penal: volume único. São Paulo: Atlas, 2018. P.312 
28 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 83) 
2929 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal 
brasileiro/Luís Greco... [et alii]. 1 ed. – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 21) 
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e Roxin sendo inúmeras vezes confundidos, ora atribuindo-se o mesmo significado, ora 

mesclando-as, se faz necessário diferenciá-las antes de prosseguirmos a exposição deste artigo. 

 

O Domínio Final do Fato (finale Tatherrschaft), de Welzel, preceitua que autor é 

aquele possui total domínio sobre sua decisão e execução, funcionando como o “soberano sobre 

seu ato”, realizando-o de forma consciente.30 A análise de autoria, portanto, deve-se basear na 

conduta humana como realização da vontade (pressuposto geral), vinculada ao injusto, 

entendendo que o dolo constitui critério material do tipo, excluindo-se sua abordagem como 

elemento da culpabilidade, desta forma afasta-se a incidência de sua aplicação nos delitos 

culposos. Ademais, aponta-se a necessidade de se dirimir, também, os pressupostos pessoais 

para identificar o domínio amplo – final – e social, são eles: o animus do agente (ex. animus 

furandi – o ânimo de furtar, apropriar-se de coisa alheia móvel); e a posição de garantidor. 

Neste sentido, Pablo Aflen aduz que, em regra, a análise de domínio final do fato regula-se pela 

conduta humana como manifestação de vontade (pressuposto geral), ao passo que os 

pressupostos pessoais somente serão exigíveis quando injusto penal o fizer (AFLEN, 2014).31 

 

Já o Domínio do Fato proposto por Roxin, o qual busca superar o trabalho de Welzel, 

parte-se da análise de um sistema funcionalista-normativista, criticando a “unicidade” da 

definição de “domínio final do fato” como conceito hígido, argumentando que este não 

suportaria a complexidade das ressignificações do Direito ao longo do tempo. Neste diapasão, 

a ideia de domínio do fato, segundo o próprio Roxin, deve implicar em sua análise como um 

conceito aberto, delineando diretrizes básicas que irão atuar como fundamento de um critério 

científico. Isto permitirá que a intepretação e, via de consequência, a aplicação do conceito seja 

cientificamente satisfatória, desde que composta por dois elementos: procedimento descritivo 

e estabelecimento de regulações. 32 

 

No tocante ao primeiro elemento, o jurista alemão adverte que ao invés de atribuir uma 

definição exata ou um conceito indeterminado, deve-se ser inserida uma “descrição” 

(Beschreibung), pois tem-se a vantagem de uma adaptação casuística, não permanecendo como 

 
30 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 90) 
31 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 90 e 91) 
32 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 107) 
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um conceito rígido e estático, adaptando-se aos novos paradigmas das relações sociais e 

mantendo-se como um conceito atemporal.33 

 

O segundo requisito, repousa no conceito aberto que diz respeito ao emprego de 

princípios gerais do Direito deixando espaço para interpretação da norma pelo julgador visando 

que a norma geral atenda as peculiaridades do caso concreto e não subverta os valores 

axiológicos nele contido.34  

 

Neste sentido, observa-se que o jurista de Munique utiliza uma interpretação baseada 

na hermenêutica de Kelsen, no qual aduz que toda norma editada pelo legislador é uma norma 

jurídica geral positiva, dotada de uma indeterminação (que pode ser tanto um pressuposto 

condicionante como consequência condicionada), cuja finalidade é deixar uma margem 

(moldura) para o julgador criar uma norma jurídica individual. Assim a liberdade do julgador é 

condicionada a abertura moldura, que pode ser maior ou menor, e toda interpretação desde que 

realidade dentro deste contexto é correta. 

 

Por fim, pode-se apontar como um dos fatores que contribuíram no manancial de 

estudos acerca das causas de autoria na literatura alemã, o fato do Código Penal Alemão 

(Strafgesetzbuch – StGB) adotar a teoria do sistema diferenciador, exigindo-se que se faça 

necessária a distinção entre autor e partícipe, conforme se depreende da leitura dos arts. 25, 26 

e 27 do Codex: 

 

§25.Autoria. (1) É punido como autor, quem comete por si mesmo ou por meio de 

outrem. (2) Se vários cometem conjuntamente o fato, cada um é punido como autor 

(coautor). 

§26. Instigação. É punido como instigador, com penal igual à do autor, quem 

determinou dolosamente outrem ao cometimento de fato antijurídico doloso. 

§27. Cumplicidade. (1) É punido como cúmplice quem prestou dolosamente auxilio 

a outrem para o cometimento de fato antijurídico doloso. (2) A pena do cúmplice tem 

como base a cominação dirigida ao autor. Ele deve ser mitigada segundo o §49. Abs. 

1”35 

 

 
33 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 107) 
34 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 108) 
35 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal 
brasileiro/Luís Greco... [et alii]. 1 ed. – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 22 e 23) 
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Conforme se depreende a distinção não se torna meramente simbólica, mas necessária 

como forma de garantir o Princípio da Legalidade, por meio do brocardo nulla injuria sine 

acione, pois como se lê nos artigos acima transcritos, a instigação é punida com a mesma pena 

cominada ao autor, ao passo que a cumplicidade tem a pena atenuada. Por fim, demonstra-se, à 

título de exemplo, que o homicídio na Alemanha, nos casos de autoria, é punido com pena de 

prisão perpétua36, logo, torna-se demasiadamente necessário delinear requisitos diferenciadores 

entre autor e partícipe para que na subsunção do caso concreto, haja possibilidade de 

discriminar aplicação da pena, podendo o partícipe, em virtude da redução da pena (§27.2), 

livrar-se da prisão perpétua. 

 

3. 2 Tripartição teórica 

 

A Teoria do Domínio do Fato é erigida sob o Norte de que autor é a “figura central” 

(Zentralgestalt), pois ele detêm o “controle” do acontecer típico, ou seja, conforme explicitado 

no início deste capítulo, a “figura central” está intrinsecamente ligada à dominação. 

 

Neste norte de ideias, o jurista alemão desenvolve os fundamentos para delimitar as 

espécies de domínio que resplandecem nas formas de autorias, são eles: a) domínio da ação 

(autoria direta ou imediata) – a própria pessoa realiza a conduta típica; b) domínio funcional 

(coautoria) – o autor recebe uma contribuição funcional relevante no curso da execução do fato 

típico;  e c) domínio da vontade (autoria mediata) – o fato é executado por terceiro que tem sua 

capacidade cognitiva reduzida no momento da execução, sendo mero instrumento de uma 

pessoa “por trás”, ora detentor do controle da execução.37 

 

3.2.1. Domínio da ação 

 

O domínio da ação (Handlungsherrschaft) representa o caso de autoria individual em 

que o próprio sujeito pratica uma conduta capaz de preencher os pressupostos do tipo penal, 

vez que aquele cuja ação não possui o condão de satisfazer os elementos constitutivos da 

infração não pode ser considerado como “senhor do fato” (Tatherr)38. 

 

 
36 § 211 Mord (1) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. 
37 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 111) 
38 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 113) 
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Neste sentido, a análise do domínio deve ser resguardada a cada espécie de crime, haja 

vista estar ligado à conduta e o dolo do agente que deverá ser subsumido com a descrição do 

injusto, pois os critérios de autoria de um homicídio (artigo 121 do Código Penal) e de lesão 

corporal seguida de morte (art. 129, § 3º do Código Penal) são diferentes, apesar do resultado 

naturalístico ser o mesmo, ou seja, a cessação das atividades do encéfalo. Deve-se ter em mente 

ainda dois outros critérios: material – potencial ofensivo da conduta, subjetivo – intenção do 

agente.39 

 

3.2.2 Domínio funcional  

 

O StGB estabelece a coautoria como forma independente de autoria, dispondo que 

mais de um agente contribui com uma conduta funcional relevante no curso da execução do 

fato típico, portanto, cada qual é punido como autor da infração penal. Porém, Roxin esclarece 

que a coautoria se diferencia das demais formas, pois esta consiste no cometimento fracionário 

do tipo. Nestes casos, os agentes devem assumir uma função essencial e contribuir 

relevantemente para a ação por meio de uma “divisão de trabalhos” (arbeitsteilige Ausführung). 

A assunção dos papéis e o domínio conjunto do fato (Mitherrschaft) devem ser tão relevantes 

a ponto de que a mera recusa de um dos agentes implicaria no fracasso da incursão criminosa. 

40  

 

O domínio funcional do fato (funktionale Tatherrschaft) pressupõe a existência de três 

requisitos essenciais e cumulativos: a) a existência de um planejamento conjunto do fato; b) a 

sua execução conjunta; e c) a prática de uma conduta essencial à execução.41 Neste diapasão, 

cumpre salientar que estes requisitos se coadunam com o elementos essenciais para o concurso 

de pessoas no ordenamento brasileiro, outrora já explicitados no primeiro capítulo deste 

trabalho. 

 

A existência de um planejamento conjunto pressupõe o acordo de vontades, 

configurando o liame subjetivo dos agentes, haja vista que as condutas devem convergir para o 

mesmo fim - o êxito da empreitada criminosa. É pacífico o entendimento da desnecessidade de 

que o “plano criminoso” tenha sido elaborado conjuntamente, bastando a anuência dos 

 
39 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 115) 
40 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 119) 
41 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 120) 
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participantes, assim é possível que uma pessoa fique encarregada de desenhar o arquétipo da 

incursão criminosa, contando com a aquiescência dos demais. Noutro giro, ressalta-se que a 

inexistência deste liame subjetivo rompe com a figuração do concurso de pessoas e acarreta 

noutra modalidade de autoria, qual seja, a autoria colateral. Cada autor, embora esteja 

cometendo o delito ao mesmo tempo que outra pessoa, a conduta do outro infrator não converge 

para a sua, sendo, portanto, autônomas. 

 

A execução conjunta do fato ou ainda, a contribuição na etapa de execução 

(Mitwirkung im Ausführungsstadium) é, pois, a coluna basilar que sustenta o domínio do fato, 

eis que “somente quem desempenha algum papel da execução pode codominá-la”42. O elemento 

“conjuntamente” não necessariamente indica que as condutas devem ser realizadas no mesmo 

lapso temporal, desde que componham a divisão de tarefas. 43 

 

O exame do último pressuposto assenta-se da contribuição essencial à execução, 

somente podendo ser considerado coautor aquele cuja conduta tenha o condão de preencher um 

requisito constitutivo do tipo penal que se pretende atingir. Esta conduta poderá advir de atos 

executórios do delito distribuído entre muitas pessoas ou quando são praticadas condutas típicas 

não executória, mas importantes para o êxito do delito.44 

 

3.2.3 Domínio da vontade 

 

O domínio da vontade (Willensherrschaft) se manifesta na autoria mediata que por sua 

vez consiste na execução do fato por terceiro que tem sua capacidade cognitiva reduzida no 

momento da execução, sendo mero instrumento de uma pessoa “por trás”, ora detentor do 

controle da execução. 

 

Este domínio diferencia sobre os demais na medida em que a autoria imediata, o 

próprio agente preenche os requisitos delineadores do tipo, na coautoria, os componentes da 

empreitada criminosa, por meio da divisão de tarefas, detém cada qual, o domínio fracionário 

do tipo, o domínio da vontade o sujeito possui o “duplo domínio do fato integral”45, ou seja, o 

 
42 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 121) 
43 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 121) 
44 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 122) 
45 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 125) 
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“homem por trás” controla a conduta do terceiro fazendo com que seus movimentos sejam 

coordenados por meio de uma submissão psíquica, agindo como uma espécie de longa manus. 

 

Roxin preleciona que o domínio da vontade pode acontecer em três casos46: a) em 

virtude da coação - quando o homem de trás (Hintermann) domina o fato na medida em que 

coage o executor imediato à realização do tipo; b) em virtude do erro – o homem de trás induz 

o terceiro em erro, fazendo-o ter uma visão distorcida da realidade; c) em virtude de aparatos 

organizados de poder – ocorre quando o homem de trás tem a capacidade de emanar ordens por 

meio de aparatos organizados de poder que serão executadas por agentes fungíveis. 

 

3.2.3.1 Domínio da vontade em virtude de coação 

 

Tem-se aqui basicamente duas figuras: o coator – quem domina; e o coagido – o 

dominado. Insta salientar que a mera influência de um agente sobre o outro não configura 

coação, mas tão somente a instigação, pois esta somente possui o condão de incutir uma ideia 

na escolha de outrem, não constituindo uma força maior a ponto de “substituir a vontade” de 

terceiro, independentemente da posição do interlocutor (superior hierárquico, chefe religioso, 

influenciador lato sensu). Para Roxin, o coator deve ter plena consciência que detém o controle 

sob o coagido, possuindo o que chama de “conhecimento superior” (überlegenes Sachwissen)47. 

 

A coação deve representar uma forte pressão psíquica “comparável ao autor em estado 

de necessidade”48, cuja vontade do executor esteja totalmente subjugada não encontrando outra 

saída que não seja cumprir a ordem emanada pelo coator. Esta metáfora advém do próprio teor 

do Strafgesetzsbuch (StGB), vez que, em seu §3549 considera o Estado de Necessidade como 

excludente de culpabilidade, ao passo que em nosso país, é elegido como excludente de 

ilicitude, consoante teor dos artigos 23, I e 23, ambos do Código Penal50. A representação deste 

 
46 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 126) 
47 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 27) 
48 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 128) 
49 Dispõe o § 35 do StGB: “Estado de necessidade exculpante: (1) Quem em uma situação de perigo atual para a 
vida, integridade física ou a liberdade, inevitável de outro modo, comete um ato ilícito para afastar a situação de 
perigo de si mesmo, de um familiar ou de outra pessoa mais próxima, age sem culpabilidade. Isto não vige se, de 
acordo com as circunstâncias, ao autor pudesse ser exigido suportar o perigo, porque ele causou o perigo ou 
porque ele estava em uma posição especial de dever; porém a pena pode ser reduzida de acordo com o §49, I, 
se o autor, em razão de sua posição especial de dever, não tivesse que suportar o perigo.” 
50 Artigo 23, I, CP: “Não há crime quando o agente pratica o fato: (i) em estado de necessidade.” 
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domínio da ação no ordenamento jurídico brasileiro está estampada por meio do artigo 22 do 

Código Penal, o qual aduz: “se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita 

obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor 

da coação ou da ordem”. Por fim, salienta-se que a coação moral irresistível é considerada, 

também, como excludente de culpabilidade. 

 

3.2.3.2 Domínio da vontade em virtude do erro 

 

Roxin assevera que este domínio pode manifestar-se em quatro níveis, a saber: a) 

executor age sem dolo; b) executor age em erro de proibição; c) executor que incide em erro 

sobre os pressupostos do estado de necessidade exculpante; e, por fim, d) o executor que atua 

de forma “plenamente criminosa”.51 

 

O primeiro nível incide quando o “o homem de trás induz o executor em erro de tipo 

excludente do dolo, de modo que atua de forma inculpável ou com culpa consciente.”52 Neste 

caso, o autor mediato poderia se aproveitar de um erro iniciado pelo executor, ainda que não 

tenha dado início a tal atitude. Tem-se em mente o exemplo do agente A que irá ministrar 

medicamento baseado em penicilina em paciente alérgico, o agente B sabendo da condição do 

paciente, incentiva-o a aplicar rapidamente a droga, vindo o utente a óbito posteriormente. 

 

No segundo nível - quando o executor age em erro de proibição, segundo Roxin, ocorre 

abundantemente na criminalidade empresarial.53 Neste caso, o agente age em total ignorância 

com a norma penal, desconhecendo que sua conduta está ao arrepio da lei, portanto, sua 

culpabilidade é excluída, tornando aquele que induz autor mediato. O Código Penal nacional 

abarca tal questão em seu artigo 21.  

 

No terceiro nível, “a autoria mediata é fundamentada no fato de que a estrutura 

psíquica do domínio do fato não se distingue nas situações de necessidade real e putativa”54. O 

 
   Artigo 24, CP: “Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que 
não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas 
circunstâncias, não era razoável exigir-se.” 
51 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 131) 
52 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 131) 
53 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 132) 
54 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 133) 
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agente está incidindo em erro sobre as condições da situação concreta. Age imaginando estar 

acobertado por alguma exclusão de culpabilidade. 

 

Por fim, no quarto nível, o executor que age de forma plenamente criminosa, significa 

dizer que a conduta está sem a incidência de qualquer redução de culpabilidade. 

 

3.2.3.3 Domínio da vontade em virtude de aparatos organizados de poder 

 

Tem-se aqui a ideia mais complexa desenvolvida por Roxin, pois representou uma 

ruptura na forma tradicional de autoria adotada pela jurisprudência alemã, fornecendo lastro 

doutrinário para fundamentação de grandes casos do Bundesgerichtshof (BGH) – equivalente 

ao Supremo Tribunal Federal alemão, como por exemplo Eichamann e Staschinskij.55 

 

I) O domínio por organização 

 

Trata-se de uma construção dogmática de responsabilização penal sobre os agentes 

que detém poder de comando (Befehelsgewalt) numa organização delitiva, punindo-os como 

autores mediatos dos delitos. Roxin os denomina de “autores de escritório” 

(Schreibtischatätern)56. 

 

O domínio por organização assenta-se sobre três pilares fundamentais: i) 

funcionalidade orgânica do aparato organizado de poder; ii) a complexidade de dominação do 

fato; e iii) necessidade de uma conduta positiva – emissão de ordem interna ao aparato.57 

 

O raciocínio da funcionalidade orgânica do aparato cinge-se a pluralidade de pessoas 

dentro da organização, realizando diversas funções, garantindo que este mecanismo continue 

vivo, como uma espécie de “módulo perpétuo”, assegurando que a ordem emitida pela cúpula 

deste organismo seja cumprida de forma assegurada. Logo, quem possibilita o “homem de trás” 

(figura central) não se resume a uma única pessoa, seja nos casos de autoria mediata ou 

coautoria, mas o próprio aparato organizado, sendo o verdadeiro instrumento. 

 

 
55 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 137) 
56 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 138) 
57 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 138/139) 
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Isso nos leva ao segundo pilar: a complexidade de dominação do fato. Dentro do 

aparato a ordem manifestamente ilegal emitida por uma pessoa e cumprida por outra, possui 

formas diferentes de domínio, que não necessariamente são excludentes entre si. O agente que 

ocupa o alto da cúpula detém o domínio da organização – a certeza que a ordem emanada será 

cumprida por outro sujeito; e o executor possui o domínio da ação – quem pratica a conduta 

que preenche os requisitos delineadores do tipo. Desta forma é mantida a punibilidade do 

executor, pois ao entrar numa organização fora da lei, o agente possui total consciência da 

ilicitude dos seus atos e, por ventura, das condutas que poderá ser levado a praticar. 

 

O último pilar sustenta que a análise da autoria deve partir de um comportamento 

positivo – a ordem feita por meio de um aparato organizado, cuja execução se tem por realizada 

a partir de sua emissão. Aqui o emissor da ordem possui a plena consciência que será cumprida. 

Este pilar pode ser considerado a base para a fungibilidade do executor, pois esta característica 

oferece subsídio para o cumprimento do imperativo, garantindo ao superior hierárquico a 

certeza de sua realização independentemente de quem a execute. 

 

II ) Pressupostos da teoria 

 

A aplicação da Teoria do Domínio da Organização pressupõe a existência de quatro 

requisitos fundamentais e cumulativos para que se possa indicar a possibilidade de autoria 

mediata com base no domínio do organização, são eles: a) poder de comando; b) estrutura 

constituída ao arrepio da lei; e c) fungibilidade do executor.58 

 

a) Poder de comando 

 

Este pressuposto decorre da funcionalidade do aparato organizado, pois dá poder de 

coerção a ordem emitida pelo superior hierárquico e garante que independentemente do teor do 

comando seu cumprimento será rigoroso. Assim, é mister que o “homem de trás” possua 

conhecimento da estrutura para que desta forma, a utilize para cometer fatos típicos. Dessa 

forma, pode-se dizer que este requisito é o lampejo que mantém o mecanismo ativo, pois a 

coerção da ordem emanada engrena a organização trabalhando organicamente. 

 

 
58 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 140) 
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Roxin reporta a possibilidade de haver uma pluralidade de autores mediatos em 

diferentes níveis desta cadeia de comando, resplandecendo a complexidade de autoria outra 

mencionada.59  

 

b) Estrutura constituída ao arrepio da lei 

 

Trata-se do pressuposto mais polêmico e criticado da teoria, pois sua adoção repele 

institivamente a sua aplicação em organizações constituídas em conformidade com a lei, tais 

como partidos políticos, sociedades empresariais, governo de Estado, etc. 

 

Neste norte de ideias, para que um partido político ou governo de Estado possa ser 

abrangido pelo Domínio do Fato é necessário que se rompa todos os imperativos jurídicos 

vigentes, direcionando o aparato integralmente em caminho oposto a ordem legal, cuja toda 

estrutura hierárquica trabalhe tão somente para lograr êxito em suas incursões criminosas, de 

modo que o mero cometimento de alguns delitos não tenham força suficiente de arrebentar as 

amarras legais. Ilustrando tal elucidação, Roxin aponta para as medidas tomadas pelo Estado 

Nacional-Socialista que inúmeras vezes orbitaram dentro do ordenamento, porém as ações para 

“solucionar os problemas envolvendo os judeus”, caracterizaram atividades absolutamente 

desvinculadas ao direito.60 

 

Aflen esclarece que Roxin aponta a possibilidade de dois grupos que utilizam o poder 

estatal para estruturar seu aparato: o primeiro denuncia os casos em que a estrutura nasce de 

acordo com a ordem legal, porém utiliza o poder estatal que lhe fora legalmente constituído 

para atentar justamente contra ele. O segundo caso refere as “organizações clandestinas e 

criminosas” que agem aparentemente na legalidade, porém criam um novo ordenamento dentro 

do próprio ordenamento, funcionando como um “Estado no Estado” (AFLEN, 2014. p. 

141/142).61 

 

 

 

 

 
59 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 140) 
60 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 141) 
61 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 141/142) 
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c) Fungibilidade do executor 

 

Este requisito demonstra o caráter volátil do executor direto, pois se caracteriza pelo 

manancial de potenciais de executores aptos a assegurarem o devido cumprimento da ordem 

emanada pela cúpula quase automaticamente. Logo, conclui-se que o “homem de trás” não 

necessita conhecer nominalmente o executor, visto que este é apenas “uma engrenagem 

substituível no mecanismo do aparato de poder”62. 

 

Nesta esteira de pensamentos, Luís Greco e Augusto Assis advertem que a 

fungibilidade do executor não o exime de responsabilização penal, desde que não esteja 

incidindo em erro ou coação. (GRECO et ASSIS, 2014, p. 101)63 

 

Vale ressaltar ainda a indicação de mais um sub requisito, qual seja: a disposição 

essencialmente elevada dos executores. Este indicativo procura buscar o motivo pelo qual leva 

os executores integramente uma organização criminosa e a cumprirem as ordens 

manifestamente ilegais advindas da alta cúpula da organização. Roxin enumera alguns 

pensamentos que justificariam a adesão, são eles: adesão irrefletida das condutas como forma 

de satisfazer o sentimento de pertencimento e reconhecimento dos iguais, levando-o a adotar 

comportamentos que outrora não o faria; “zelo excessivo” motivado por questões ideológicas, 

sádicas, criminosa ou progressão na “carreira criminosa”; e ainda uma reflexão resignada 

calcada na impotência de adotar uma conduta inversa à ordem emanada.64 

 

4. O Domínio do Fato nos critérios de autoria 

 

Segundo Luís Greco65, Roxin apresentou uma nova forma de fundamentar os tipos 

penais para que fosse possível delimitar com maior verossimilhança os casos de autoria segundo 

a Teoria do Domínio do Fato (GRECO, 2014). Esta fundamentação deve surgir da descrição do 

risco criado no injusto, seja doloso ou culposo, cujo critério de autoria irá se assentar na 

dominação deste risco. Ainda segundo o jurista brasileiro, os argumentos para legitimar a 

 
62 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 142) 
63 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 101) 
64 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 143) 
65 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 55) 
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imputação penal desta tese desaguam em duas interpretações centrais: a utilidade social e a 

deontologia. A primeira encontra seu pressuposto basilar na buscar por proteção dos bens 

jurídicos como função do Direito Penal, para que as ações repressivas do Estado sejam dirigidas 

para quem possui o domínio do risco. Já a segunda interpretação irá nascer da responsabilização 

de condutas manifestadamente livres e conscientes do agente, pois a dominação, neste caso, é 

tida como uma função imediata da liberdade.66 

 

4.1 Autoria nos crimes de dever 

 

Também denominado como "crime próprio" é aquele cujo tipo penal exige uma 

qualidade ou condição especial dos sujeitos ativos ou passivo. 

 

Nestes crimes, a ratio da sanção reside na violação de um dever específico, cujo autor 

detém o dever específico de cuidado. Exemplos: prevaricação (art. 319), concussão (art. 316) e 

corrupção passiva (art. 317). O autor não detém o domínio do risco, mas apenas é titular de um 

dever descrito no tipo – intraneus. O agente cujo dever não se encontrar no tipo será considerado 

partícipe – extraneus.67  

 

A exemplo de determinado sujeito coagir funcionário público a retardar algum ofício, 

apesar de possuir o domínio do fato, não poderá ser considerado autor mediato, somente 

partícipe.68 

 

4.2 Autoria nos crimes culposos 

 

Em regra, somente poderá ser punido aquele que comete um delito dolosamente, 

contudo, o Código Penal abre a possibilidade de punição nos crimes culposos desde que estejam 

expressamente previstos em lei. 

 

Assim, os crimes culposos nascem a partir da inobservância de um dever de cuidado, 

ou seja, uma conduta negligente, imprudente ou imperita. A dominação do risco, por sua vez, 

 
66 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 56) 
67 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 57) 
68 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 61) 
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pressupõe a existência de um conhecimento do risco produzido. Desta forma, conclui-se ser 

incompatível a adoção do Domínio do Fato nos crimes culposos. 

 

4.3 Coautoria nos casos de estruturas verticais de poder 

 

Coautoria é a realização conjunta do tipo. Todos os agentes desempenham uma tarefa 

fundamental para o êxito da empreitada criminosa de modo que, basta a abstenção da conduta 

de um deles para a falha da ação.  Este domínio toma corpo de complexidade se analisada dentro 

de aparatos organizados. A coautoria numa estrutura vertical é rechaçada por Roxin, 

sustentando que na ordem emitida por um superior hierárquico há uma vinculação psicológica 

objetiva sendo admitida somente a autoria mediata, ao passo que em uma estrutura horizontal, 

a decisão é tomara conjuntamente pelos coautores.69 Assim, o gerente que emana uma ordem 

manifestamente ilegal ao seu funcionário não há o que se falar em coautoria. 

 

A ausência de um plano comum também é apontada como ponto contrário a acepção, 

pois ele há a necessidade de conhecimento de funcionamento de toda estrutura de execução, 

além de haver decisão conjunta de praticá-lo. Nesta forma, o próprio distanciamento hierárquico 

dentro do contexto empresarial explica, por si só, a impossibilidade de coautoria, tendo em 

mira, que o chefe do alto escalão desconhece o executor – apenas emana a ordem a ser cumprida 

– e o funcionário-executor também desconhece o plano delitivo. 

 

E, por fim, o último requisito respalda na ausência de contribuição relevante. 

Consoante já discorrido anteriormente, a coautoria necessita da realização conjunta da 

empreitada criminosa, isto é, cada conduta deverá contribuir para o resultado de modo que sua 

abstenção levaria ao fracasso da prática delituosa. Luís Greco admite não ser necessário que a 

conduta seja praticada no mesmo lapso espacial, mas que seja fundamental para o êxito da 

ação.70 Assim, aquele que não executa conjuntamente o fato não o domina. Logo, estaremos 

diante de uma coautoria no âmbito empresarial, caso o gerente não apenas emita a ordem ilegal, 

mas também participe da execução. 

 

 
69 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 91) 
70 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 96) 
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Nesta toada de ponderações, a coautoria somente poderá figurar em organizações 

horizontais de poder, onde as decisões são tomadas conjuntamente e cumprindo os demais 

requisitos ora apresentados, como no exemplo apontado por Luís Greco e Augusto Assis, em 

casos de decisões tomadas dentro de órgão colegiados como são, normalmente, formados os 

Conselhos das empresas, pois na hipótese de haver uma decisão unânime de comercializar um 

produto defeituoso adotando a regra de votos por maioria simples.  Deste modo, diante da 

concepção do sistema diferenciador, basta que os Membros do Conselho que não votaram para 

inserção do produto defeituoso no mercado arguirem que não contribuíram para a produção do 

resultado.71  

 

4.4 Autoria mediata e o domínio da organização 

 

Nesta forma de autoria, o autor domina o executor intelectualmente, dominando sua 

vontade intrapsíquica a ponto de “substituir a vontade” deste. Esta dominação poderá ocorrer 

de três formas: a) coação; b) erro; e c) domínio da organização. Nesta parte, nos reservaremos 

a falar somente desta última, em razão de apresentar maior relevância com o âmbito 

empresarial. 

 

Em linhas proemiais, para que seja reconhecido o domínio da organização é mister 

estar presente três requisitos cumulativos, são eles: i) fungibilidade do executor; ii) organização 

hierarquicamente estruturada e iii) erigida ao arrepio da lei. 

 

Nesta esteira de pensamentos, os tribunais vêm aplicando a autoria mediata por 

domínio da organização em delitos empresariais, apesar de ser amplamente criticada pela 

doutrina, inclusive pelo próprio Roxin.72  

 

A teoria é adotada como forma de “solucionar” o imbróglio da inaplicabilidade da 

coautoria no contexto econômico, oriundo na verticalidade da empresa e da dificuldade de 

“penalizar” o superior hierárquico.73 Contudo, já mencionamos que os requisitos são 

cumulativos, portanto, uma empresa constituída em consonância com a ordem jurídica vigente 

 
71 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 89) 
72 72 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 144 e 145) 
73 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 102) 
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não pode basilar a autoria mediata. Além disso, ainda há o elemento da fungibilidade do 

executor. Luís Greco indica que estes dois elementos são indissociáveis, pois somente em uma 

organização erigida ao arrepio da lei é que se pode contar a fungibilidade do executor. (GRECO, 

2014, p. 146)74 

 

As empresas que foram constituídas sob forma da lei, mas que, em determinado 

momento, seus dirigentes cometeram alguns delitos não se dissociam da ordem legal. A 

aplicação de uma sanção, na concepção de Hegel, tem função dialética de restaurar a vigência 

de um ordenamento, neste sentido, a punição de uma sociedade empresarial a reinsere na ordem 

da legal, e não a afasta. 

 

Para que uma empresa seja considerada ao arrepio da lei, é necessário que desde sua 

constituição tenha sido idealizada, constituída e dirigida para agir em dissonância da norma 

vigente, como por exemplo em empresas com função exclusiva para lavagem de capitais.75 

 

O Bundesgerichshof (BGH) também adota a teoria do Domínio da organização 

aplicando-a nos delitos econômicos. Todavia, se resguarda a afirmar apenas que o domínio se 

configura quando o “homem de trás utiliza conscientemente se utiliza de certas condições em 

uma estrutura organizada para desencadear procedimento regulares”, dominando assim a 

organização.”76 

 

5. Os crimes de colarinho branco e a problemática da imputação penal ao superior 

hierárquico 

 

5. Crimes de colarinho branco 

 

A figura do “crime de colarinho branco” e sua aplicação na criminologia se devem a 

obra de Sutherland, publicou artigo intitulado: "White Collar Criminality", o qual foi publicado 

na revista American Sociological Review em 1940, cuja razão investigava os delitos cometido 

pelas corporações e grandes indústrias americanas, rompendo com análise criminológica 

 
74 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 103) 
75 75 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p 146) 
76 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 105) 
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tradicional que direcionava seus estudos à classe mais baixa da população, enumerando a 

pobreza como fator-potencial para a delinquência. Segundo Arthur Gueiros77 a expressão 

“White-collar”, ou Colarinho Branco nasce de uma necessidade de definição da delinquência 

perpetrada pelo alto empresariado.  

 

O delito de colarinho branco é definido por Sutherland como “um delito cometido por 

uma pessoa de respeitabilidade e de alto “status” social no curso de sua ocupação.” Uma pessoa 

sem dinheiro, mas bem vestida e educada que disponha de poder, poderá cometer um delito de 

“colarinho branco”. Ao mesmo sentido, um traficante de armas internacionalmente procurado 

e possuidor de enorme fortuna não pode ser enquadrado nesta espécie de delito, pois o dinheiro 

é um fator relativo.78  Os delitos do colarinho branco são cometidos por pessoas da classe média 

que desejam ascender socialmente. Sutherland afirma que o delito de colarinho branco é um 

delito de lege ferenda (lei a ser criada).79 

 

Normalmente o crime praticado por pessoas mais favorecidas envolvia práticas 

como: fraudes no mercado financeiro; suborno de agentes públicos; chantagem; propagandas 

enganosas e abusivas; desvios de capital e aplicações em fundos; falências fraudulentas, 

dentre outros.80  

 

O rompimento da metodologia da criminologia positivista imperante na Europa e por 

pelo menos, também, parcialmente transplantada nos Estados Unidos, de marcada inspiração 

biologista ou psicologista, representa uma “re-maneira” de pensar o solo fértil que erige a 

criminalidade de um modo geral. Isto é derivado de uma transformação científica consistente 

em não reconhecer meramente certa influência dos fatores sociais sobre as predisposições 

individuais, mas sim, perceber que o delito já não é mais um fenômeno de patologia individual, 

e sim um resultado social81. Sutherland parte da percepção da Escola Urbanista de Chicago ao 

afirmar que “desorganização social”, a desintegração da ordem moral, concatena em 

 
77 “Inovações no Direito Penal Econômico – Contribuições criminológicas, político-criminais e dogmáticas”. 
Arthur de Brito Gueiros Souza. 
78 "White Collar Criminality". Edwin Sutherland. American Sociological Review, Whashington DC, v. 5, n.1. FEB 
1940 (p. 07) 
79 ALLER, Germán. Criminalidad del poder económico: ciência y práxis. Buenos Aires: Editorial Bdef, 2011 
80 "White Collar Criminality". Edwin Sutherland. American Sociological Review, Whashington DC, v. 5, n.1. FEB 
1940 (p. 02 e 03) 
81 “Delito de Cuello Branco. Punto de inflexión en la teoría criminológica.” Julio E. S. Virgolini 
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criminalidade.82 Urge salientar que esta tese não nasce como uma criação "espontânea", mas 

sim em consequência no momento sócio econômico estadunidense, qual seja o crash da Bolsa 

de Valores de 1929".83 

 

A Teoria desenvolvida por Sutherland como causa explicativo-geral da criminalidade 

foi denominada de Teoria da Associação Diferencial (Theory of Differential Association). 

Segundo ele, o comportamento criminoso, como qualquer outro, é consequência de um 

processo que se desenvolve no meio de um grupo social, ou seja, é resultado da relação do 

indivíduo com pessoas do seu contexto social que violam determinadas normas. Não sendo 

aceita, em nenhuma hipótese a possibilidade de uma “criminalidade inata”. Nestor Penteado, 

citando Álvaro Mayrink da Costa, aduz que: 

 

 A aprendizagem é feita num processo de comunicação com outras 
pessoas, principalmente, por grupos íntimos, incluindo técnicas de ação 
delitiva e a direção específica de motivos e impulsos, racionalizações e 
atitudes. Uma pessoa torna-se criminosa porque recebe mais definições 
favoráveis à violação da lei do que desfavoráveis a essa violação. Este é o 
princípio da associação diferencial” (PENTEADO, 2018. p. 59)84 

 

Nas palavras de Arthur Gueiros não se trata, pois, de um processo pedagógico, mas do 

resultado do contato com atitudes, valores, pautas de conduta e com definições favoráveis à 

desobediência da lei. (GUEIROS, 2011) 85  Assim, o indivíduo passa a delinquir quando as 

definições favoráveis à transgressão da lei (contexto social de aprendizagem) superam sobre as 

definições favoráveis à obediência da lei – é este o princípio da associação diferencial.  

 

Por fim, outra diferença entre a criminalidade de classe baixa para a alta, cinge-se, 

também, que os ocupantes de altos cargos empresariais não se veem como criminosos, sendo 

seus delitos cometido como ostentadores de “baixa reprovabilidade social”, motivo que a 

população em geral e os criminólogos também não o viam como tal.86 

 

 
82 "White Collar Criminality". Edwin Sutherland. American Sociological Review,  Whashington DC, v. 5, n.1. FEB 
1940 (p. 11) 
83 "Criminologia/Eduardo Viana - 6 ed. rev., atual. e ampl - Salvador: JusPODIVM. 2018” (p. 270) 
84 Manual esquemático de criminologia / Nestor Sampaio Penteado Filho. – 8. ed. – São Paulo : Saraiva 
Educação, 2018. (p. 59) 
85 “Inovações no Direito Penal Econômico – Contribuições criminológicas, político-criminais e dogmáticas”. 
Arthur de Brito Gueiros Souza – Brasília: ESMPF 2011). 
86 "Criminologia/Eduardo Viana - 6 ed. rev., atual. e ampl - Salvador: JusPODIVM. 2018” (p. 275) 
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5.1 Criminalidade organizada do contexto empresarial 

 

A matéria envolvendo a criminalidade organizada no Brasil é tratada no seio da lei nº 

12.850/13 trazendo sua definição legal como a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com 

objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática 

de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de 

caráter transnacional. 

 

Sob o jugo destas características, extrai-se que este injusto penal guarda semelhança 

com o instituto da coautoria, no que tange à estrutura ordenada e divisão de tarefas, neste 

sentido, os agentes assumem uma função essencial e contribuir relevantemente para a ação por 

meio de uma “divisão de trabalhos” de modo que cada agente deve assumir um conduta tão 

relevante a ponto de que a sua mera recusa implicaria no fracasso da incursão criminosa.  

 

Todos os sujeitos ativos no delito de organização criminosa são autores não sendo 

admitida a participação, vez que a consumação ocorre quando há a “união”, “agregação” ou 

“aliciamento” dos agentes com um fim específico, independente da prática efetiva de qualquer 

crime.87 Aqui, portanto, tem-se excluída a possibilidade de agentes constituírem uma empresa 

ou partido político (em consonância com o ordenamento vigente) e posteriormente venham a 

cometer ilícitos penais.88 É considerado um crime de concurso necessário (ou impróprio), ou 

seja, só há possibilidade quando 4 (quatro) ou mais pessoas se unem com o objeto de obter 

vantagem.  

 

Cleber Masson aponta a existência de 4 (quatro) tipos de organização criminosa, são 

elas: a) tradicional; b) rede (network); c) endógena; e d) empresarial. (MASSON, 2018, p. 42)89 

 

A primeira representa o tipo mais comum, voltado para o tráfico de entorpecentes, que 

utiliza uma profunda força intimidatória, de forma autônoma, difusa e permanente para 

 
87 Direito penal: volume único / Artur de Brito Gueiros Souza, Carlos Eduardo Adriano Japiassú. São Paulo: 
Atlas, 2018. (p. 962) 
88 Direito penal: volume único / Artur de Brito Gueiros Souza, Carlos Eduardo Adriano Japiassú. São Paulo: 
Atlas, 2018. (p. 960) 
89 Crime organizado / Cleber Masson, Vinícius Marçal. – 4. ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo: MÉTODO, 2018. (p. 42) 
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persuadir seus inimigos e a população em geral. Segundo Nestor Penteado, a criminalidade 

organizada “pressupõe uma potencialidade destruidora e lesiva extremamente grande, pior 

ainda para a sociedade do que as infrações individuais, daí a justa preocupação dos Estados 

com a repressão ao tráfico de drogas e pessoas, ao terrorismo, ao contrabando etc.”90 

 

A rede ou network, em poucas palavras, é formada por um grupo de experts que agem 

sem vínculos, aproveitando-se das oportunidades que lhe surgem, portanto de forma provisória. 

 

O autor ainda reconhece mais um tipo de organização criminosa, "endógena", sendo 

aquela que:  

 

Age dentro do próprio Estado, em todas as suas esferas – Federal, Estadual 
e Municipal, envolvendo, conforme a atividade, cada um dos Poderes, 
Executivo, Legislativo ou Judiciário. É formada essencialmente por políticos 
e agentes públicos de todos os escalões, envolvendo, portanto, 
necessariamente, crimes praticados por funcionários públicos contra a 
administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.). Mas 
também, quase que inevitavelmente outras infrações penais como aquelas 
que se relacionam direta ou indiretamente. [...] É forma de organização 
criminosa denominada, na doutrina alemã de Kriminalität der Mächtigen – 

‘Criminalidade dos Poderosos’ (MASSON, 2018. p. 43.)91 

 

A organização criminosa empresarial que ora nos interessa, preceitua-se como aquela 

que legalmente constituída, em que "os empresários se aproveitam da própria estrutura 

hierárquica da empresa. Mantém as suas atividades primárias lícitas, fabricando, produzindo e 

comercializando bens de consumo para, secundariamente, praticar crimes fiscais, crimes 

ambientais, cartéis, fraudes (especialmente em concorrências – licitações, dumping, lavagem 

de dinheiro, falsidades documentais, materiais ideológicos, estelionatos etc.)."92 Percebe-se 

aqui a exclusão de um dos requisitos constitutivos do Domínio da organização já combatido 

neste trabalho, qual seja a necessidade da estrutura empresarial ser constituída em dissonância 

com a ordem jurídica, cuja ponderação deriva da própria ideia de Roxin para definir os critérios 

de domínio. Segundo esta ideia, para que seja lícito abarcar empresas é mister que não guarde 

consonância com a ordem legal e sua atividade fim seja resguardada ao êxito das empreitadas 

 
90 Manual esquemático de criminologia / Nestor Sampaio Penteado Filho. – 8. ed. – São Paulo : Saraiva 
Educação, 2018. (p. 80) 
91 Crime organizado / Cleber Masson, Vinícius Marçal. – 4. ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo: MÉTODO, 2018. (p. 43) 
92 Crime organizado / Cleber Masson, Vinícius Marçal. – 4. ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo: MÉTODO, 2018. (p. 43) 
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criminosas. A criminalidade organizada nasce no contexto empresarial surge sob os mesmos 

pilares elencados por Sutherland e acima expostos para explicar os crimes de colarinho branco, 

como uma forma de aproveitar da alta respeitabilidade de seus membros para articularem teias 

de atuação. 

 

O julgamento da Ação Penal 470 que irá ser tratado no próximo capítulo, mistura as 

duas últimas modalidades tratadas (endógena e empresarial), em virtude do partido político 

envolvido ser a posição do Governo à época, além de empreiteiras e empresas pública, todavia, 

não há na doutrina manifestação acerca da possibilidade desta junção. 

 

5.2 A problemática da imputação do superior hierárquico no âmbito empresarial 

 

A complexidade das sociedades pós-industriais, oriundas da globalização e a 

integração supranacional, funcionou como multiplicador potencial da expansão penal, 

alargando sua tutela de proteção, contrapondo o direito penal clássico, cuja proteção restringia-

se aos crimes patrimoniais como o roubo, furto, etc. Esta nova configuração trouxe ao 

ordenamento uma série de novos injustos desencadeando em inúmeros assuntos nebulosos, sem 

pacificação na doutrina. À luz dos elementos e da finalidade deste trabalho, resguardaremos ao 

debate da responsabilidade penal do gerente da empresa. 

 

Neste sentido, verifica-se em matéria de responsabilidade jurídico-penal do dirigente 

empresarial, a dogmática e os princípios da omissão podem desempenhar um papel 

especialmente relevante indicando o alcance da posição de garantia do dirigente empresarial 

com fincas a limitar sua responsabilização e, por conseguinte, o alcance da punição Estatal.  

 

O argumento da imputação baseado na ocupação do agente em alto grau na empresa 

vem sendo utilizado cada vez mais como forma de “achar um meio para punir” determinado 

sujeito sem apontar as causas de autoria e materialidade, resguardando-se a apenas punir o 

ocupante de determinada posição hierárquica. Trata-se, portanto, de uma banalização da 

posição de garantidor, esculpido no art. 13 §2º do CP, no qual o agente que goza de status de 

garantidor poderá responder pelo crime em sua forma omissiva, desde que tenha obrigação de 

garantir ou cuidar oriundo de um dever legal/contratual. Assim, observa-se que nosso 

ordenamento não oferta impunidade para os que ocupam uma posição de liderança no seio 
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empresarial, blindando-o, mas delimita a necessidade de uma a eventual existência de um dever 

de garante por parte desses. 

 

A imputação penal objetiva não é, em regra, admita no ordenamento jurídico nacional. 

Para que determinado agente seja responsabilizado é necessário que haja uma conduta omissiva 

ou comissiva que viole bem jurídico tutelado na esfera penal. À exceção a esta regra, reside na 

figura do garantir, a quem a lei incumbe um dever legal de cuidado, cuja fundamentação 

repousa no artigo 13, §2º do Código Penal. Portanto, não há o que se falar em punição pela 

mera ocupação de um cargo de alto escalão. 

 

5.3 Superior hierárquico e a posição de garantidor 

 

Consoante discorrido no início deste capítulo, o superior hierárquico poderá responder 

também na forma omissiva conforme extrai-se da interpretação do sistema unitário. A teoria 

proposta por Roxin não admite a imputação penal em delitos omissivos impróprio (ou seja, 

quando o agente goza da posição de garantidor) ou delitos especiais.93 

 

Na primeira hipótese, o agente é responsabilizado penalmente por ocupar uma posição 

de poder (de não permitir que o fato ocorra), disposto no art. 13, §2º Código Penal. A 

problemática assenta-se no questionamento se o gerente de empresa é dotado de posição de 

garantidor. 

 

No Brasil, adotou-se a teoria formal do dever jurídico, no qual aponta a existência de 

três fontes fundamentá-lo: lei, contrato e agir prévio. É o que se extrai da leitura do art. 13, §2º 

do Código repressivo. 

 

A fundamentação elencando um novo dever de cuidado deve erigir no seio do Direito 

Penal, sob pena de ferir o Princípio da Ultima Ratio. Por sua vez, os demais ramos podem criar 

ou suprimir deveres de cuidado desde que seja respeitada a fragmentariedade deste ramo do 

Direito, como por exemplo o comportamento do funcionário público tutelado pelo Direito 

Administrativo ou as regras de compliance.94 

 
93 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 108) 
94 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 110) 
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Esta fundamentação deve observar dois critérios materiais: controle sobre uma fonte 

de perigo – dever de vigilância; e controle sobre a integridade de um bem – dever de proteção.95 

 

O gerente de uma empresa possui o dever de vigilância sobre os produtos e em relação 

aos subordinados. Quanto à esta última, a controvérsia cinge-se à curva de responsabilidade 

quanto aos atos ilícitos praticados pelos colaboradores.  

 

Roxin afirma que o superior hierárquico é responsável pelos delitos praticados em 

conexão com a atividade empresarial, abrangendo também a política e as normas de conduta da 

empresa.96 Desta forma, caso o funcionário de determinada instituição bancária, dentro de seu 

horário de expediente utiliza-se a máquina para acessar a rede mundial de computadores com o 

fito de vender produtos de uma empresa fantasma por livre e espontânea vontade, sem 

resguardar quaisquer consonância com a atividade de sua empregadora, o gerente bancário não 

teria responsabilidade quanto aos ilícitos praticados por seu funcionário, ainda que praticasse 

dentro do estabelecimento comercial. Contudo, na hipótese deste mesmo colaborador utilizar 

os dados dos clientes do banco para desviar seu patrimônio para outra conta bancária de 

titularidade deste empregado, o gerente possui o dever legal de impedi-lo, visto que o sujeito 

está se utilizando do banco de dados da instituição para garantir sua chancela criminal, logo a 

atividade ilícita guarda estreita conexão com a atividade fim da empresa. Portanto, será 

imputador com base no art. 13, §2º do Código Penal. 

 

Na hipótese dos delitos especiais, o empresário/gerente pode não ostentar a qualidade 

especial exigida pelo tipo, por exemplo, ser funcionário público no delito de corrupção ativa 

(art. 317 CP), o que levaria a impossibilidade de ser autuado como autor da infração, exceto na 

forma do concurso de agentes. Esta afirmação desagua em duas situações: outra pessoa física 

apresenta a qualidade e a pessoa jurídica é quem ostenta. 

 

 
95 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 110) 
96 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 115) 
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Na primeira situação, o empresário/gerente não ostenta a qualidade, mas concorre com 

o agente que a possua baseado na comunicabilidade das circunstâncias pessoais estampada no 

art. 30 do Diploma Repressivo, desta forma é permitido que seja punido como coautor do fato.97 

 

Na segunda situação em que apenas a pessoa jurídica é quem ostenta a qualidade 

especial estampada no tipo penal. A responsabilização penal da pessoa jurídica, no Brasil, é 

tema demasiadamente controverso na jurisprudência pátria. As infrações que cominam sanção 

penal à empresa são tipos abertos não indicando diretamente uma pessoa física como 

responsável, como, por exemplo, no delito de apropriação indébita previdenciária (artigo 168-

A do Código Penal), no qual exprime a tipificação de deixar de repassar à previdência social as 

contribuições recolhidas dos contribuintes. Luís Greco afirma que o dispositivo deixa de 

apontar a quem incumbe repassar a contribuição. (GRECO, 2014, p. 118)98  

 

Por outro lado, o crime de sonegação fiscal (artigos 1º e 6º da Lei 4.729/95), por 

exemplo, indicam a transferência da responsabilidade tributária da pessoa jurídica para a pessoa 

física (art. 6º) de quem omitir com a intenção de eximir-se, total o parcialmente, do pagamento 

de tributos e taxas (art. 1º). Tem-se aqui, uma norma de extensão, cujo objetivo é transladar a 

responsabilização especial da PJ para uma pessoa física.  

 

Esta norma provoca uma ampliação do tipo penal e poderia resolver o imbróglio da 

imputação penal da PJ tendo em vista que, após sua subsunção chegaríamos a um responsável 

(pessoa física). Entretanto, sua aplicação sem que esteja previsto expressamente no injusto 

ensejaria uma violação ao Princípio da Legalidade em sua forma da proibição da analogia in 

malan partem.99  

 

6. O julgamento da Ação Penal 470 

 

6.1 Breve relato 

 

 
97 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 118) 
98 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 118) 
99 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 120) 
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O julgamento da Ação Penal 470, foi um caso de enorme repercussão nacional 

envolvendo grandes nomes do cenário político e empresarial brasileiro que foram acusados e 

condenados pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, peculato, evasão 

de divisas e formação de quadrilha. O caso foi recebido no Supremo Tribunal Federal no dia 

26 de julho de 2005 como inquérito sob o nº 2245 remetido pela Justiça Federal de Minas Gerais 

em razão da presença de investigados que gozavam de foro por prerrogativa de função e fora 

convertido na Ação Penal nº 470 no dia 12 de novembro de 2007. Em termos midiáticos, a Ação 

Penal ficou conhecida como “Caso Mensalão.”  

 

O julgamento da AP 470 foi o mais longo da história do Supremo Tribunal Federal 

(STF). Foram necessárias 53 sessões plenárias para julgar o processo contra 38 réus. Quando 

começou a ser julgada, a ação contava com 234 volumes e 495 apensos, que perfaziam um total 

de 50.199 páginas.100 

 

A denúncia feita pelo Ministério Público Federal na pessoa de seu Procurador Geral 

da República, e dividiu o esquema criminoso em três núcleos: i) político; ii) financeiro; e iii) 

operacional.  

 

O núcleo político era composto pelo ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT), 

Delúbio Soares, pelo ex-secretário-geral do PT, Sílvio Pereira, pelo ex-presidente do PT José 

Genoíno e, sendo chefiado por ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu. O núcleo ditava as 

diretrizes de atuação dos demais envolvidos, que agiam sempre com vistas a alcançar os 

objetivos almejados pelo núcleo político. Nas palavras do Procurador-Geral da República, em 

virtude dos cargos da alta cúpula do partido de posição do Governo, os réus estabeleceram um 

engenhoso esquema de desvio de recursos de órgãos públicos e de empresas estatais, e de 

concessões de benefícios diretos ou indiretos a particulares em troca de ajuda financeira. O 

objetivo era negociar apoio político ao governo no Congresso Nacional, pagar dívidas 

pretéritas, custear ganhos de campanha e outras despesas do PT. Em sua essência, o esquema 

consistia no repasse de recursos a parlamentares federais, tendo como contrapartida apoio ao 

Governo Federal.101 

 

 
100 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=236494. Acessado em 24/06/2020. 
101 http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mensalao-entenda-como-funcionava-o-nucleo-politico. Acessado 
em 24/06/2020. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=236494
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mensalao-entenda-como-funcionava-o-nucleo-politico
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O núcleo operacional, por sua vez, reunia Marcos Valério Fernandes de Souza, 

Rogério Tolentino, Cristiano de Paz, Ramon Hollerbach, Simone Vasconcelos e Geiza Dias. 

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), coube-lhes, no contexto de atuação do grupo, por 

meio da divisão de tarefas, oferecer a estrutura empresarial necessária à obtenção dos recursos 

que seriam aplicados na compra do apoio parlamentar. Marcos Valério foi apresentado a José 

Dirceu, que exercia o comando como principal coordenador da campanha e presidente do PT, 

e passou a utilizar suas empresas para desviar recursos públicos, com a ajuda do núcleo 

financeiro, liderado pela dona do Banco Rural, Kátia Rabello. Ainda conforme o órgão 

acusador, o interesse do grupo do publicitário coincidiu com o propósito de Dirceu. Marcos 

Valério, na condição de líder do núcleo operacional e financeiro, foi, juntamente com José 

Dirceu, “pessoa de fundamental importância para o sucesso do esquema ilícito de desvio de 

recursos públicos protagonizado pelos denunciados, afirmam as alegações finais do órgão 

ministerial.”102 

 

O Parquet, desde a sua denúncia invocou a possibilidade para aplicação da teoria do 

domínio do fato sobre alguns dos réus, notoriamente para José Dirceu, sendo considerado como 

autor intelectual do crime, ou autor mediato (aquele que realiza o fato criminoso através do 

domínio da ação de um terceiro), calcando-se  tão somente na posição hierárquica que o mesmo 

possuía (na época José Dirceu era Ministro chefe da Casa Civil), entendimento que fora 

acompanhado pelos Ministros Joaquim Barbosa, Ayres Britto e Rosa Weber, sendo que essa 

última além de considerar o cargo político ocupado pelo então réu, afirmou a impossibilidade 

do mesmo não ter a ciência dos fatos criminosos objetos da denúncia. Conforme denotam, José 

Dirceu, até então ministro chefe da Casa Cível seria responsável pela articulação política da 

base aliada do governo, sendo portanto, o organizador e mandante dos crimes de corrupção 

ativa, possuindo o domínio funcional de todos os crimes perpetrados, caracterizando-se como 

ocupante da alta cúpula da organização verticalmente hierárquica.  

 

Durante a votação, os Ministros reiterada vezes utilizaram o termo “Domínio do Fato” 

para fundamentar a atuação de determinados réus e validarem seu “merecimento de pena” em 

razão da posição hierárquica que ocupavam do Partido Político ou Instituição Financeira mesmo 

que não se comprovassem os indícios de autoria e materialidade e afastar a incidência de uma 

 
102 https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/3200525/mensalao-nucleo-operacional-obtia-recursos-para-compra-
de-apoio-politico. Acessado em 24/06/2020. 

https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/3200525/mensalao-nucleo-operacional-obtia-recursos-para-compra-de-apoio-politico
https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/3200525/mensalao-nucleo-operacional-obtia-recursos-para-compra-de-apoio-politico
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imputação penal objetiva (modalidade, em regra, rechaçada em nosso ordenamento). 

Entretanto, insta salientar que a imputação penal em decorrência de organização hierárquica é 

fundamentada na autoria mediata, por meio da “Teoria do Domínio da Organização” – espécie, 

onde Teoria do Domínio do Fato é gênero.  

 

Para que pudesse restar juridicamente adequada a utilização da “Teoria do Domínio 

da Organização” seria necessário estar presentes três requisitos delineadores, como: a) a 

organização deve ser  estruturada de modo hierárquico; b) ser desvinculada do ordenamento 

jurídico (ex. empresa e partidos políticos não contam totalmente fora do ordenamento, por isso 

não pode ser inclusas na Teoria, ao contrário da ISIS e AL QAEDA que erigem-se ao arrepio 

do ordenamento); c) fungibilidade dos executores diretos. O superior hierárquico emana 

determinada ordem, não importando quem realmente seja o executor, tem-se a certeza de seu 

cumprimento.  

 

Neste sentido, depreende-se que as razões de decidir invocadas pelos Ministros em 

seus respectivos votos apesar de serem referidas como derivadas do Domínio do Fato, ao passo 

que ao menos deveriam ser aduzidas como Teoria do Domínio da Organização, apresentam 

dissonância com o núcleo essencial exprimido pelo jurista alemão, autor da referida Teoria, 

assemelhando-se com mais proximidade com o instituto do Command Responsability do art. 

13, §2º Estatuto Tribunal Penal Internacional, adotando-se imputação penal do líder sob os atos 

de seus subordinados. 

 

O Supremo Tribunal Federal é a Corte de mais alto grau em nosso país, cuja função 

orgânica é resguardar a Constituição, nos termos do artigo 102 da Constituição Federal. 

Excepcionalmente, atribui-se competência para julgar, em razão do foro por prerrogativa de 

função, em única instância, ações penais (art. 102, I, alínea c, CF). Neste diapasão pondera-se 

que, em consequência deste alto grau, suas decisões poderão serem dotadas de grau vinculante, 

caso haja reiteradas decisões de matéria constitucional, conforme se extrai da leitura do artigo 

103 da Carta Fundamental. Entretanto, no caso da AP470, o Supremo agiu como juiz de 1ª 

instância: recebendo a denúncia, presidindo a dilação probatória e decidindo pela absolvição ou 

condenação dos réus.103 

 
103 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal 
brasileiro/ Luis Greco .... [et aliii]. 1 ed. – São Paulo: Marcial Pons, 2014 (p. 126) 
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Nas lições de Alaor Leite: 

 

A vinculação de precedentes está intrinsecamente ligada à função atribuída a decisão 

judicial, e não apenas a graduação do tribunal, de modo que uma declaração de 

inconstitucionalidade de lei ou dispositivo de lei em sede de controle concentrado (art. 

102, §2º da CF) pelo STF é considerada como precedente, inclusive sua força 

vinculante decorre da própria lei. Neste mesmo sentido, as decisões do STJ que 

resolvem divergência entre tribunais na interpretação de direito federal, podem 

adquirir status de precedentes, na medida em que a decisão serve à uniformização da 

interpretação do direito (art. 105, III, alínea C da CF). Portanto, falar de vinculação 

de precedente diante de uma ação penal originária é totalmente descabida, pois como 

já falado não é apenas a graduação da instância decisória que decide a respeito de uma 

possível vinculação de instâncias inferiores. (LEITE, 2014. p.127)104 

 

Conclui-se que inobstante o decisum da AP 470 não produzir efeito vinculante e, 

portanto, não engendrar as decisões dos juízes de 1ª instância, dado o alto grau da Corte na 

estrutura jurídica nacional, inúmeros juristas buscam como precedentes a ratio utilizada de 

modo que se torna necessário analisar os critérios de autoria e participação que levaram os 

Eminentes Ministros a valerem-se da Teoria do Domínio do Fato. 

 

Por fim, conforme já explanado, o processo da Ação Penal 470 conta com mais de 50 

mil páginas, contando uma decisão que supera 8 mil laudas, motivo pelo qual, qualquer trabalho 

que se proponha a ser desenvolvido com base na aludida Ação Penal torna-se demasiadamente 

hercúleo. Por conseguinte, o presente capítulo resguardar-se-á em analisar somente os votos 

dos Ministros que utilizaram a Teoria do Domínio do Fato como fundamento de imputação 

penal nos seguintes crimes: gestão fraudulenta de Instituição Financeira, lavagem de dinheiro, 

formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, nos termos destacados na denúncia. São eles: 

Ministro Joaquim Barbosa, ora relator do caso, Min. Ricardo Lewandowski, ora revisor, Min. 

Luiz Fux, Min. Ayres Britto, Min. Gilmar Mendes e as Ministras Carmen Lucia e Rosa Weber. 

Cumpre ressaltar que os demais Ministros: Dias Toffoli, Cezar Peluzo, Celso de Mello e Marco 

Aurélio, não utilizaram a aludida teoria para fundamentar o libelo. 

 

6.2 Do julgamento 

 

a) Do crime de Gestão Fraudulenta 

 

 
104 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal 
brasileiro/ Luis Greco .... [et aliii]. 1 ed. – São Paulo: Marcial Pons, 2014 (p. 127) 
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O Capítulo V da denúncia a imputa à Kátia Rabello, José Roberto Salgado, Vinícius 

Samarane e Ayanna Tenório – integrantes do chamado núcleo financeiro ou Banco Rural -, o 

crime de gestão fraudulenta de instituição financeira objeto do art. 4º, caput, da Lei 7.492/1986, 

que assim define o tipo penal. 

 

Segundo o MPF, o Banco Rural concedeu empréstimos fictícios às empresas SMP&B 

Comunicação e Graffiti Participações Ltda. e ao Partido dos Trabalhadores. Esses empréstimos 

seriam simulações, conquanto formalmente tenham sido ajustados. O dinheiro era transferido 

da instituição financeira para a conta dos tomadores dos empréstimos. Entretanto, o que se 

tinha, efetivamente, era uma troca de favores na busca de benefícios para a instituição junto a 

órgãos do Governo Federal e a outras entidades da União, objetivando-se, em especial, o 

levantamento da liquidação extrajudicial do Banco Mercantil de Pernambuco. 

 

A concessão de empréstimos pelo Banco Rural às empresas SMP&B, de que eram 

sócios Marcos Valério, Ramon Hollerbach e Cristiano Paz e também à Graffiti Participações 

Ltda., composta, em parte, pelas mesmas pessoas, em frontal descumprimento às normas legais 

e infralegais então vigentes, demonstrariam a materialidade do delito de gestão fraudulenta. 

 

Feita as considerações iniciais, iniciar-se-á a análise dos votos. 

 

a.1 Ministra Rosa Weber 

 

A Ministra Rosa Weber, preliminarmente, aduziu como questão inicial ser necessária 

a individualização da conduta dos acusados na denúncia, em especial em processos inúmeros 

réus, com fatos que apresentam conotações diversas. Segundo a Ministra: 

 
Quando há vários concorrentes, tem-se de esclarecer qual a carga de aporte de cada 

um deles para a cadeia causal do crime imputado. Caso contrário, será impossível 

aplicar a teoria monista contida no artigo 29 do Código Penal. Entretanto, diversa 

a situação quando se apontam comportamentos típicos praticados por uma pessoa 

jurídica. Aí, necessário apenas verificar pelo contrato social ou, na falta deste, pela 

realidade factual, quem detinha o poder de mando no sentido de direcionar as 

atividades da empresa.105 

 

 
105 Decisão Acórdão p. 1160 
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Em leitura do trecho destacado, depreende-se que a Eminente Ministra 

reconhece que nosso Código Penal adota a Teoria Monista – aquela que não admite a 

diferenciação de entre autor e partícipe, sendo todos os concorrentes considerado como autores. 

Todavia, logo em seguida, a Ministra preceitua que: 

 

Em verdade, a teoria do domínio do fato constitui uma decorrência da teoria finalista 

de Hans Welzel. O propósito da conduta criminosa é de quem exerce o controle, 

de quem tem poder sobre o resultado. Desse modo, no crime com utilização da 

empresa, autor é o dirigente ou dirigentes que podem evitar que o resultado ocorra. 

Domina o fato quem detém o poder de desistir e mudar a rota da ação criminosa. Uma 

ordem do responsável seria o suficiente para não existir o comportamento típico. 

Nisso está a ação final. Assim, o que se há de verificar, no caso concreto, é quem 

detinha o poder de controle da organização para o efeito de decidir pela consumação 

do delito. Se a resposta for negativa haverá de concluir-se pela inexistência da 

autoria.Importante salientar que, nesse estreito âmbito da autoria nos crimes 

empresariais, é possível afirmar que se opera uma presunção relativa de autoria dos 

dirigentes.106 

 

E ainda, aponta que: 

 

Na hipótese sub judice, é de clareza meridiana o que a denúncia atribui ao Banco 

Rural, especificando todo o roteiro das atuações no sentido de desacatar as regras 

exigíveis no tráfico regular das operações bancárias, de modo a tipificar o crime de 

gestão fraudulenta. Presumidamente, aos detentores do controle das atividades do 

Banco Rural, conforme dispõe o ato institucional da pessoa jurídica, há de se imputar 

a decisão (ação final) do crime.107 

 

Conforme se verifica, a Ministra Rosa Weber primeiro aduz que a “Teoria do Domínio 

do Fato” é uma decorrência da teoria de Welzel, atribuindo domínio àquele que exerce o 

controle sobre o resultado numa clara referência à teoria finalista. Entretanto, como já 

diferenciado no Capítulo 2 deste trabalho, o Domínio Final do Fato (finale Tatherrschaft), de 

Welzel, preceitua que autor é aquele possui total domínio sobre sua decisão e execução, 

funcionando como o “soberano sobre seu ato”, realizando-o de forma consciente.108 A análise 

de autoria, portanto, deve-se basear na conduta humana como realização da vontade 

(pressuposto geral), vinculada ao injusto, entendendo que o dolo constitui critério material do 

tipo, excluindo-se sua abordagem como elemento da culpabilidade, desta forma afasta-se a 

incidência de sua aplicação nos delitos culposos.  Já o Domínio do Fato proposto por Roxin, o 

 
106 Decisão Acórdão p. 1161 
107 Decisão acórdão p. 1162 
108 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 90) 
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qual busca superar o trabalho de Welzel, parte-se da análise de um sistema funcionalista-

normativista, criticando a “unicidade” da definição de “domínio final do fato” como conceito 

hígido, o autor, nesta teoria, é a “figura central” (Zentralgestalt), pois ele tem o “controle” do 

acontecer típico, é ele quem pratica o verbo do tipo. 

 

Nos trechos destacados, depreende-se que à luz do entendimento da Ministra, nos 

crimes no contexto empresarial, a autoria é delimitada por aquele que detém o “poder” de evitar 

o resultado, pois deles decorreriam uma “presunção relativa”, contudo isto caracteriza-se como 

uma verdadeira imputação penal objetiva, eis que, segundo a Ministra, bastaria a ocupação de 

uma posição hierárquica superior e um “poder de evitar” o resultado para que fique constituído 

sua autoria.  

 

Neste sentido, reputa-se que a imputação penal objetiva não é, em regra, admita no 

ordenamento jurídico nacional. Para que determinado agente seja responsabilizado é necessário 

que haja uma conduta omissiva ou comissiva que viole bem jurídico tutelado na esfera penal. 

À exceção a esta regra, reside na figura do garantir, a quem a lei incumbe um dever legal de 

cuidado, cuja fundamentação repousa no artigo 13, §2º do Código Penal. Portanto, não há o que 

se falar em punição pela mera ocupação de um cargo de alto escalão. O argumento da imputação 

baseado na ocupação do agente em alto grau na empresa vem sendo utilizado cada vez mais 

como forma de “achar um meio para punir” determinado sujeito sem apontar as causas de 

autoria e materialidade, resguardando-se a apenas punir o ocupante de determinada posição 

hierárquica. Portanto, não há o que se falar em punição pela mera ocupação de um cargo de alto 

escalão. 

 

a.2 Ministro Luiz Fux 

 

Em sua leitura sobre os crimes de gestão fraudulenta expostos no item V da denúncia 

e narrados no início deste subitem, o Ministro faz uma exposição inicial sobre as premissas da 

“coautoria funcional” numa forma de tornar mais lúdica a explanação de sua fundamentação do 

voto. Neste sentido, cita o entendimento do professor Juarez Cirino dos Santos, aduzindo tratar-

se de uma das espécies de autoria, ao lado da autoria direta (quando o agente detém com 

exclusividade o domínio da ação, realizando o fato típico pessoal e diretamente) e da autoria 

mediata (quando um terceiro é utilizado como instrumento, realizando o fato típico em posição 
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de subordinação em relação ao controle exercido pelo autor direto que detém o domínio da 

vontade).109 

 

E conclui que: “Com efeito, a moderna dogmática jurídico-penal apregoa que os 

coautores seriam aqueles que, possuindo domínio funcional do fato, desempenham uma 

participação   importante   e   necessária   ao   cometimento do ilícito penal.”110  

 

Sob este prisma, aduz em relação ao domínio funcional do fato: 

 

O domínio funcional do fato encontra sua aplicação por excelência na coautoria 

funcional. Segundo ela, a configuração da coautoria prescinde da realização por parte 

do agente de todos os elementos objetivos do tipo. Ao revés, revela-se suficiente que, 

na divisão prévia de tarefas, a conduta atribuída aos agentes seja imprescindível ao 

atingimento do fato punível.  

  

Isto significa dizer que não é exigida dos coautores a prática da conduta descrita no 

núcleo do tipo penal, mas tão somente que a fração do ato executório por eles 

praticadas seja indispensável, diante das singularidades do tipo penal e do caso 

concreto, para a consecução do ilícito penal111 

 

E continua: 

 
Destarte, na coautoria funcional basta que os agentes tenham a ciência de que 

exercem, dentro da distribuição das diferentes funções atribuídas a cada um deles, 

parcela significativa do projeto criminoso, sem a qual a empreitada jamais lograria 

sucesso. Se o agente desempenha uma função concreta e essencial para a realização 

da empreitada criminosa (i.e., sem a qual seria inviável o aperfeiçoamento do 

ilícito), revela-se inobjetável a sua condição de coautor, devendo responder pela 

prática do ilícito, afastando por completo as alegações de mero partícipe112 

 

Os fundamentos utilizados pelo Ministro Fux não estão incorretos, mas apenas 

incompletos. Pois o domínio funcional do fato não se resume ao fracionamento do cometimento 

do ilícito (divisão de tarefas), mas torna-se imprescindível a coexistência de três requisitos 

essenciais e cumulativos, a saber: a) a existência de um planejamento conjunto do fato; b) a sua 

execução conjunta; e c) a prática de uma conduta essencial à execução.113 Neste diapasão, 

cumpre salientar que estes requisitos se coadunam com o elementos essenciais para o concurso 

 
109 Decisão acórdão fl. 2.694 
110 Decisão acórdão fl. 2.694 
111 Decisão acórdão fl. 2.696 
112 Decisão fl. 2697 
113 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 120) 
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de pessoas no ordenamento brasileiro, outrora já explicitados no primeiro capítulo deste 

trabalho.  

 

A execução conjunta do fato ou ainda, a contribuição na etapa de execução é, pois, a 

coluna basilar que sustenta o domínio do fato, eis que “somente quem desempenha algum papel 

da execução pode codominá-la”114.  

 

Neste sentido, no que tange à contribuição essencial à execução, somente pode-se ser 

considerado coautor aquele cuja conduta tenha o condão de preencher um requisito constitutivo 

do tipo penal que se pretende atingir, não necessariamente necessite ser o verbo do tipo, 

conforma fora acertadamente exposto pelo Ministro Fux. Esta conduta poderá advir de atos 

executórios do delito distribuído entre muitas pessoas ou quando são praticadas condutas típicas 

não executória, mas importantes para o êxito do delito.115 

 

Por fim, verifica-se que não houve menção ao pressuposto do planejamento conjunto 

do fato pelo Ministro, resguardando-se a apenas mencionar sobre a divisão de tarefas e a 

consciência per si do agente sobre sua função para o sucesso da incursão criminal. Entretanto, 

a nosso ver, a vagueza dos termos utilizados abre-se espaço para uma interpretação extensiva, 

pois não compreende os três requisitos delineadores afirmados por Roxin, sobretudo sobre a 

aceitação do plano criminoso, pois a existência de um planejamento conjunto pressupõe o 

acordo de vontades, configurando o liame subjetivo dos agentes, haja vista que as condutas 

devem convergir para o mesmo fim - o êxito da empreitada criminosa. Este “aceite” em relação 

ao plano, juntamente com os outros dois pressupostos (relevância da conduta e execução 

conjunta) é que oferece base suficiente para fundamentar a coautoria e afastar a condição de 

partícipe e a autoria colateral. Pois, desta forma, se na hipótese de dois agentes incursionarem 

adentro de determinada residência, com o ânimo de furtar os objetos da casa, contudo um não 

souber da conduta do outro, ou seja, haver a inexistência de um liame objetivo, não restará 

configurado o instituto da coautoria, mas da autoria colateral, o que afasta o concurso de 

pessoas.  

 

a.3 Ministro Gilmar Mendes 

 

 
114 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 121) 
115 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 122) 
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Segundo o Ministro, o aparente descompasso com o dever imposto ao administrador 

da sociedade que, no exercício de suas funções, “deve empregar o cuidado e diligência que todo 

homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios” (Lei nº 

6.404/76, art. 153) e os elementos constantes nos autos sobre as irregularidades encontradas na 

condução das operações negociais. Desta forma, as atividades empregadas pelos réus 

“transcendem as atividades operacionais diárias ou corriqueiras da agência, sobre as quais, 

invariavelmente, carecem os dirigentes do exigido domínio do fato.”116 

 

Em relação a imputação penal do dirigente da Pessoa Jurídica, o Eminente Ministro 

recorre as considerações sobre a responsabilidade penal do dirigente empresarial proposta pelo 

professor Carlos Eduardo Japiassú: 

 

Realizando-se as atividades, no âmbito da organização empresarial, por meio de um 

complexo organograma, em que predominam a divisão de funções e a relação 

hierárquica, é evidente que não se pode identificar o núcleo da responsabilidade por 

autoria exclusivamente ou principalmente no último escalão da cadeia, na fase 

executiva, deixando em segundo plano, ou até mesmo impunes, condutas – de ação 

ou omissão – não executórias, mas tão ou mais importantes do que estas”. (Carlos 

Eduardo Adriano Japiassu e Flávio Oliveira Luca, Um tema da criminalidade 

econômica: a posição de garante do dirigente de pessoa jurídica e o direito penal 

brasileiro)117. 

 

 

Nestas linhas, segundo o Ministro, em que pese as decisões emanarem de um 

colegiado, tal fato não constitui óbice à responsabilização individual, vez que os membros do 

colegiado ou da diretoria respondem por suas ações e omissões enquanto integrantes do órgão 

coletivo, pois, ao assumirem suas funções, sub-rogam-se em direitos e em deveres.118 Por 

conseguinte, os acusados procuraram atribuir responsabilidade dos fatos a José Augusto 

Dumont, falecido, presidente do Banco Rural e sustentam que não tivessem conhecimento de 

absolutamente tudo, dos detalhes pontuais de um ou outro negócio conduzido primeiramente 

pelo de cujus, “tinham expertise para obstar a continuidade das operações e fazer cessar as 

irregularidades administrativas (v.g reclassificação, provisionamento e informações 

contábeis)”119. Isto decorre do fato de a Sra. Kátia Rabello haver ingressado no Banco Rural 

em 1995, e em outubro de 2001, fora eleita Diretora Presidente. O réu Vinícius Samarane, por 

sua vez, exerceu vários cargos desde 1990 e em abril de 2004, foi nomeado Diretor. Conclui o 

 
116 Decisão acórdão fl. 2868 
117 Decisão acórdão fl. 2.871 
118 Decisão acórdão fl. 2.871 
119 Decisão acórdão fl. 2.873 
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Ministro que: “os réus, além dos cargos que ocupavam, já atuavam no banco e no mercado 

financeiro há algum tempo, o que autoriza concluir que detinham conhecimento e capacidade 

para entender os fatos”120 

 

Conforme se denota, o Eminente Ministro Gilmar Mendes, assim como a Ministra 

Rosa Weber, utiliza-se da posição hierárquica ocupada pelos réus para responsabilizá-los 

criminalmente, sustentando que o histórico profissional das partes garantiria conhecimento 

suficiente para cessar eventuais irregularidades iniciadas pelos seus antecessores e que, no 

momento em que optaram por continuar com o esquema criminoso passaram a integrar o 

mecanismo de corrupção de dentro da sociedade empresarial, e portanto, passaram a “dominar 

os fatos”. 

 

Entretanto, o Ministro não se preocupou em delinear, ao longo de seu voto, a 

modalidade de domínio que os réus supostamente agiam, visto que estes se evidenciam em: a) 

domínio da ação (autoria direta ou imediata) – a própria pessoa realiza a conduta típica; b) 

domínio funcional (coautoria) – o autor recebe uma contribuição funcional relevante no curso 

da execução do fato típico;  e c) domínio da vontade (autoria mediata) – o fato é executado por 

terceiro que tem sua capacidade cognitiva reduzida no momento da execução, sendo mero 

instrumento de uma pessoa “por trás”, ora detentor do controle da execução.121 

 

Ora, considerando que o Min. Gilmar Mendes fundamentou a condenação baseando-

se na ocupação hierárquica do agente em alto grau na empresa, poderíamos estar diante do 

“Domínio da Organização”, responsabilizando penalmente os agentes que detém poder de 

comando numa organização delitiva, punindo-os como autores mediatos dos delitos.  

 

O domínio por organização assenta-se sobre três pilares fundamentais: i) 

funcionalidade orgânica do aparato organizado de poder; ii) a complexidade de dominação do 

fato; e iii) necessidade de uma conduta positiva – emissão de ordem interna ao aparato.122 

 

Por outro lado, o Julgador mencionou que o mecanismo de delitivo já existia antes 

mesmo dos réus começarem a ocupar cargos do alto escalão, motivo que também poderia estar 

 
120 Decisão acórdão fl. 2.873 
121 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 111) 
122 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 138/139) 
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presente o instituto da coautoria, conforme explicitado no item anterior, sobre pelo 

entendimento da desnecessidade de que o “plano criminoso” tenha sido elaborado 

conjuntamente, bastando a anuência dos participantes. Isto é, configura ser totalmente plausível 

que demais agentes passem a integrar a “empreitada criminosa” desde que estes pratiquem 

condutas essenciais e conjuntas ao êxito do delito. 

 

Nesta senda, diante da busca por uma teoria que pudesse punir os dirigentes das 

empresas, verifica-se que o Ministro não fundamentou profundamente suas razões de decidir, 

subsumindo o fato à norma, delineando as condutas supostamente típicas às sanção penal mas, 

pelo contrário, assentou-se na premissa que os denunciados possuiriam discernimento 

profissional suficiente para perceberem que estavam diante de ilicitudes e, sua continuidade, o 

levaram a aderir a empreitada criminosa, consubstanciando-se numa verdadeira imputação 

penal objetiva. 

 

a.4 Ministro Ricardo Lewandowski 

 

Em sentido diametralmente opostos aos seus Pares, o Ministro Lewandowski votou 

para absolver o Sr. Vinicius Samarane sustentando que as operações financeiras denunciadas 

pelo Ministério Público, datavam de maio e setembro de 2003, contudo o denunciado passou a 

ocupar o cargo de Diretor Estatutário em 16 de abril de 2004, logo, aconteceram antes que o 

réu estivesse ocupando a cúpula do Banco Rural e, portanto, não possuía “poder de mando” à 

época. Assim, conclui o Ministro que o acusado: “sequer participou de qualquer das rolagens 

das dívidas aqui tratadas, motivo pelo qual não pode ser responsabilizado pelos atos de gestão 

fraudulenta que a acusação lhe imputa.”123 

 

Neste sentido, considerando que o requerido não ocupava o alto escalão e não possuía 

poder de reverter os atos ilícitos praticados cerca de um ano antes de se tornar Diretor 

Estatutário, tem-se afastada a figura da posição de garantidor o que garantiria possibilidade de 

responsabilização por omissão dolosa nos termos do artigo 13, §2º do Código Penal.124 

 

b. Lavagem de Capitais 

 

 
123 Decisão acórdão fl. 2.663 
124 Decisão acórdão fl. 2.665 
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b.1 Ministro Luiz Fux 

 

O item IV da denúncia diz com a imputação a Marcos Valério, Ramon Hollerbach, 

Cristiano Paz, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos e Geiza Dias – integrantes do chamado 

núcleo publicitário ou operacional-, bem como a Kátia Rabello, José Roberto Salgado, Vinícius 

Samarane e Ayanna Tenório – integrantes do chamado núcleo financeiro -  do crime de lavagem 

de dinheiro nos moldes previstos art. 1º, incisos V, VI e VII, da Lei 9.613/1998,  com a redação 

anterior à recente Lei 12.683, de 09.7.2012/2012 (DOU 10.7.2012). 

 

Há provas de que o crime de lavagem de dinheiro foi cometido pelo 18º réu (Pedro 

Corrêa) e pelo 20º réu (Pedro Henry) através de duas mecânicas bem definidas: (i) 

pelo recebimento de dinheiro, de origem ilícita e em espécie, por intermédio do 21º 

réu (João Cláudio Genu), executor material dessa tarefa; (ii) pela empresa Bônus 

Banval, corretora de propriedade dos corréus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 

seja por intermédio de funcionários da própria empresa, como fazia João Cláudio 

Genu, seja por transferências bancárias efetuadas em conta da cliente Natimar, de 

propriedade de Carlos Alberto Quaglia.”125 

  

Segundo o Ministro Luiz Fux, a conduta do 21º réu, João Cláudio Genu, “se encarta 

na hipótese de coautoria nos exatos limites da teoria do domínio funcional do fato.”126 E a define 

pela “atuação do coautor detém uma função específica na execução do ilícito penal que possui 

reflexos para o seu aperfeiçoamento, de sorte que a não colaboração compromete o êxito do 

ilícito.”127 

 

Entretanto, não se vislumbrou no discorrer do voto do Ministro os motivos que o 

levaram a atribuir-lhe a atuação de coautor ao acusado João Cláudio Genu, tampouco venceu 

os requisitos delineadores da Teoria do Domínio Funcional do Fato, expostos no Capítulo 2, a 

saber: a) a existência de um planejamento conjunto do fato; b) a sua execução conjunta; e c) a 

prática de uma conduta essencial à execução128. 

 

Nesta senda, extrai-se que a invocação da Teoria do Domínio Funcional do Fato 

aparece solta nas razões de decidir, sem fundamento fático-legal e podendo-se ponderar que 

sua aparição figura como uma forma de achar um meio para punir o réu, atribuindo-lhe status 

de “autor” e não de “partícipe.” 

 
125 Decisão acórdão fl. 4.057 
126 Decisão acórdão fl. 4.057 
127 Decisão acórdão fl. 4.059 
128 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 120) 
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c. Corrupção ativa 

 

c.1 Ministro Luiz Fux 

 

Em relação ao item III da denúncia, sobre o delito de corrupção ativa, esculpida no 

seio do art. 333 do Código Penal. Nesta parte do voto do Eminente Ministro Luiz Fux, este se 

propôs a analisar as imputações referentes ao 6º denunciado, Ramon Hollerbach, asseverando:  

 

Em concurso com o 5º e o 7º denunciados (Marcos Valério e Cristiano Paz), como 

indicam os elementos probatórios produzidos, o 6º acusado (Ramon Hollerbach), para 

assegurar que a empresa SMP&B Propaganda, da qual era sócio, fosse beneficiada na 

concorrência nº 11/03 da Câmara dos Deputados, contrato nº 2003/204.0, ofereceu e 

pagou ao 15º denunciado (João Paulo Cunha), por intermédio do 5º denunciado 

(Marcos Valério),  a vantagem indevida consistente no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), nas condições e sob a forma já mencionadas, com a 

intermediação da esposa do parlamentar denunciado, na data de 4 de setembro de 

2003.129 

 

No teor de seu voto, o Ministro novamente considera o denunciado como coautor dos 

fatos, imputando-lhe o domínio funcional do fato, e define:  

 

“À luz da teoria da coautoria funcional, pode-se considerar como autor do crime 

mesmo aquele que não realizou diretamente qualquer dos elementos objetivos do tipo. 

Revela-se suficiente, para fins de imputação, que a conduta atribuída ao agente na 

divisão prévia de tarefas contribua de forma determinante para o sucesso da 

empreitada criminosa. Assim, não se exige do coautor funcional a prática da conduta 

descrita no núcleo do tipo penal, mas tão somente que a fração do ato executório por 

ele praticada seja indispensável, diante das singularidades do tipo penal e do caso 

concreto, para a consecução do resultado delituosos.”130 

 

Imperioso destacar novamente o desprezo do Ministro em vencer o 

pressuposto da existência de um planejamento conjunto do fato, que conforme exaustivamente 

discorrido neste projeto, sua ausência enseja a descaracterização do Domínio Funcional do 

Fato, reservando-se a reportar tão somente a execução conjunta e participação relevante, sendo 

este último, parece ser o requisito mais importante para Fux, pois em todas as suas outras 

passagens, dedicou-se a reiterar a desnecessidade de praticar o verbo principal do tipo para que 

seja considerado coautor. 

 

 
129 Decisão acórdão fl. 1.550 
130 Decisão acórdão fl. 1.553 
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c.2 Ministro-Presidente Ayres Britto 

 

Nesta denúncia respondem por todos os atos de corrupção ativa José 

Dirceu, Delúbio Soares, Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Hollerbach, Simone 

Vasconcelos e Geiza Dias. O denunciado José Genoíno responde tão-somente pelas corrupções 

ativas dos parlamentares do Partido Progressista e do Partido Trabalhista Brasileiro.131  

 

O voto que a seguir será analisado tratar-se-á tão somente das 

imputações referentes ao Sr. José Dirceu. 

  

A inicial acusatória imputava ao denunciado o planejamento de ações 

voltadas ao “loteamento político” de cargos públicos e à distribuição de “mesada aos 

parlamentares”, visando a obtenção de recursos financeiros para a quitação de dívidas de 

campanha eleitoral e para a cooptação de parlamentares federais. Este mecanismo de corrupção, 

acontecia durante reuniões entre os agentes dos núcleos político, publicitário e financeiro, sendo 

o réu o principal articulador destes encontros e tratativas, motivo pelo qual fora consignado 

pelo Ministro que: “autor de um delito não é apenas o agente que realiza a figura típica, mas 

também aquele que detém o domínio da vontade e das ações daqueles que executam o núcleo 

objetivo do tipo penal”132, ou seja, José Dirceu, ora 2º homem mais poderoso do Governo 

Federal, mesmo que não participasse de todos os atos delitivos – diretamente – atuava nos 

bastidores, coordenando-os, e em razão disso possuía o Domínio dos Fatos. 

 

O Eminente Ministro prosseguiu seu voto, afirmando que: 

 

“não há dúvidas razoáveis de que José Dirceu concorreu (e tinha 

pleno conhecimento) para os delitos impulsionados pelos 

agentes do núcleo político. Na verdade, a meu aviso, este 

primeiro denunciado detinha o controle finalístico sobre a ação 

dos denunciados integrantes dos núcleos financeiro e 

publicitário. Com efeito, o que se tem dos autos é que o 

denunciado José Dirceu tinha mesmo o domínio intelectual das 

ações dos demais acusados, naquilo em que dirigidas para o 

levantamento de numerário para o pagamento de dívidas e de 

“mesadas” a parlamentares da base aliada.” 133 (Grifo nosso) 

 

 
131 Decisão acórdão fl. 4.542 
132 Decisão acórdão fl. 4.565 
133 Decisão acórdão fl. 4.568 
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E concluiu: 

 

“Assim postas as coisas, a reconstituição material e a conexão 

funcional dos fatos são compreensivos do papel de centralidade 

da atuação de José Dirceu no esquema criminoso. Ou seja: o vai 

e vem lógico do fragmentado para o infragmentado permite 

visualizar a paisagem, o cenário revelador da relação entre este 

denunciado e aqueles responsáveis pela protagonização de atos 

que, reunidos, compõem uma só obra. É dizer: a prova constante 

dos autos revela que José Dirceu foi o articulador da idéia-força, 

da idéia matriz, da idéia primaz do esquema criminoso. Idéia 

materializada com a infungível atuação de Marcos Valério e 

Delúbio Soares, numa nítida divisão de tarefas que exige do 

aplicador da lei a compreensão de que a ação constitutiva do 

delito deve ser interpretada de parelha com a ambiência na qual 

está inserida. Ou seja: a valoração jurídica das protagonizações 

humanas é de ser compreendida a partir do seu entorno, do seu 

marco de significado, portanto.”134 

 

Nestes dois trechos destacados percebe-se uma contradição dogmática, 

vez que no primeiro, o Ministro fundamenta a punibilidade do réu aduzindo ser este autor 

intelectual dos crimes pois ocupara cargo de alto escalão com elevadíssimo poder, cuja atuação 

orbitava na coordenação das ações criminosas interagindo com os núcleos financeiro e 

publicitário, logo detinha o “controle finalístico da ação”. Este poder de mando decorreria da 

posição hierárquica ocupada por José Dirceu, o que se observa em clara manifestação da Teoria 

do Domínio da Organização, espécie do Domínio do Fato, que se caracteriza por uma 

construção dogmática de responsabilização penal dos agentes que detém poder de comando 

numa organização hierarquicamente vertical, punindo-os como autores mediatos dos delitos.  

 

O domínio por organização para que sua aplicação seja juridicamente 

correta, deve aglutinar a presença quatro requisitos fundamentais e cumulativos para que se 

possa indicar a possibilidade de autoria mediata com base no domínio do organização, são eles: 

a) poder de comando; b) estrutura constituída ao arrepio da lei; e c) fungibilidade do executor.135 

 

Entretanto, conforme já discorrido neste trabalho, sensível é a aplicação desta Teoria 

nos crimes empresariais ou políticos, eis que decorrem de uma organização vinculada a ordem 

normativa vigente, seja uma sociedade empresarial ou um partido político, o que obstaculiza a 

configuração de um elemento delineador do Domínio da Organização. O próprio Roxin 

reportou a inconsistência da Teoria nos delitos praticados por uma estrutura legal, todavia, 

 
134 Decisão acórdão fl. 4.579 
135 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 140) 
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mesmo em contramão ao parecer de seu criador, os tribunais vêm aplicando a autoria por 

domínio da organização em delitos empresariais.136 O Bundesgerichshof (BGH) também adota 

a teoria do Domínio da organização aplicando-a nos delitos econômicos. Todavia, se resguarda 

a afirmar apenas que o domínio se configura quando o “homem de trás utiliza conscientemente 

se utiliza de certas condições em uma estrutura organizada para desencadear procedimento 

regulares”, dominando assim a organização.”137 

 

A sua adoção, decorre preponderantemente como medida para “solucionar” o 

imbróglio da inaplicabilidade da coautoria no contexto econômico, oriundo na verticalidade da 

empresa e da dificuldade de “penalizar” o superior hierárquico.138 Contudo, já mencionamos 

que os requisitos são cumulativos, portanto, uma empresa constituída em consonância com a 

ordem jurídica vigente não pode basilar a autoria mediata, ainda que em determinado momento, 

seus dirigentes cometam alguns delitos, este não possuem o condão de romper com o imperativo 

normativo e dissociar-se da ordem legal. Seria necessário que desde seu momento de criação, 

esta estrutura organizacional tenha se erigido repelindo a lei, como por exemplo em empresas 

com função exclusiva para lavagem de capitais.139 

 

Já no segundo trecho, o Ministro Ayres Britto, preconiza a existência de uma divisão 

de tarefas o qual necessitaria de uma atuação, em suas palavras, “infungível” de Marcos Valério 

e Delúbio Soares, fazendo nesta parte, clara referência ao instituto da coautoria. As imputações 

denotam-se contraditórias, vez que no primeiro trecho fala-se em Domínio da Organização, 

espécie de autoria mediata, que por sua vez consiste na execução do fato por terceiro que tem 

sua capacidade cognitiva reduzida no momento da execução, sendo mero instrumento de uma 

pessoa “por trás”, ora detentor do controle da execução. A coautoria, por sua vez, os agentes 

desempenham uma tarefa fundamental para o êxito da empreitada criminosa de modo que, basta 

a abstenção da conduta de um deles para a falha da ação. Neste sentido, afere-se a contradição 

dos fundamentos, pois o mesmo agente não pode ser considerado “autor mediato” e “coautor” 

ao mesmo tempo, no mesmo delito. 

 

 
136 136 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 144 e 145) 
137 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 105) 
138 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 102) 
139 139 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p 146) 



64 
 

Se considerarmos que o réu José Dirceu agia, como coautor, dentro de uma estrutura 

vertical, como é delineado no segundo trecho, tal acusação deve ser rechaçada, pois, conforme 

o próprio Roxin, a coautoria numa estrutura vertical é inadmissível, sustentando que na ordem 

emitida por um superior hierárquico há uma vinculação psicológica objetiva sendo admitida 

somente a autoria mediata, ao passo que em uma estrutura horizontal, a decisão é tomara 

conjuntamente pelos coautores.140 Assim, caso o “2º Homem Mais Poderoso do Governo”, 

como era mencionado durante o Julgamento, emanasse uma ordem manifestamente ilegal ao 

seu funcionário não há o que se falar em coautoria. 

 

Entretanto, se desprezássemos a estrutura vertical, e nos concentrássemos que a 

coautoria, neste caso, era exercida por José Dirceu, Delúbio Soares e Marcos Valério numa 

“clara divisão de tarefas”, como o próprio Ministro esboçou, tal instituto, caso estivesse 

presente também: a) a existência de um planejamento conjunto do fato; b) a sua execução 

conjunta; e c) a prática de uma conduta essencial à execução141, poderemos aceitar esta 

imputação, como uma fundamento juridicamente viável. 

 

c.3. Ministro- Relator Joaquim Barbosa 

  

A denúncia imputou a prática de crimes de corrupção ativa aos réus José Dirceu, José 

Genoíno, Delúbio Soares, Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Hollerbach, Rogério 

Tolentino, Simone Vasconcelos, Geiza Dias e, em um caso, Anderson Adauto (relativamente 

ao ex-Deputado Federal Romeu Queiroz, do PTB).142 

 

A posição ocupada por José Dirceu novamente toma corpo na fundamentação de sua 

punibilidade, como se lê:  

 

As provas são harmoniosas e convergem para a liderança exercida pelo acusado JOSÉ 

DIRCEU, que se valeu da função de articulador político do Governo para determinar 

os parlamentares da base aliada que seriam beneficiados pelos milionários repasses 

realizados através do esquema articulado, principalmente, com MARCOS VALÉRIO 

e DELÚBIO SOARES”143 

 

 
140 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 91) 
141 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 120) 
142 Decisão acórdão fl. 4.611 
143 Decisão acórdão fl. 4.701 
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E continua: 

 

“As provas coligidas nestes autos confirmaram que o modus operandi do repasse de 

recursos avençado entre o Partido dos Trabalhadores e os parlamentares antes 

julgados não prescindia da ciência e do aval do denunciado JOSÉ DIRCEU, que, por 

isso, manteve reuniões cruciais destinadas a garantir o sucesso do esquema criminoso, 

abastecendo as contas bancárias das empresas representadas por MARCOS 

VALÉRIO com dinheiro de aparência lícita: empréstimos formalizados pelo Banco 

Rural e pelo Banco BMG, sem garantias idôneas do pagamento. 

O acusado JOSÉ GENOÍNO, então Presidente do PT, negociou o repasse de recursos 

a parlamentares do PP e do PTB, em troca da obtenção do apoio desses partidos aos 

projetos de interesse do Governo Federal. 

 

O ex-tesoureiro, Sr. DELÚBIO SOARES, funcionou como principal elo entre JOSÉ 

DIRCEU e MARCOS VALÉRIO, na execução dos repasses de dinheiro destinados 

aos líderes e dirigentes partidários corrompidos.  

 

O acusado MARCOS VALÉRIO, além de se reunir com DELÚBIO SOARES, JOSÉ 

DIRCEU e com parlamentares beneficiados pelos repasses, firmou, em nome de suas 

empresas, empréstimos fraudulentos com o fim de conferir aparência lícita aos 

recursos utilizados e possibilitar o pagamento dos parlamentares sem que o Partido 

dos Trabalhadores aparecesse como verdadeira origem dos valores, e sem que os 

parlamentares fossem identificados como reais destinatários. Para isso, MARCOS 

VALÉRIO contou com o auxílio direto de CRISTIANO PAZ e RAMON 

HOLLERBACH, que também aceitaram assinar os empréstimos e auxiliar o intento 

criminoso exposto por DELÚBIO SOARES em reuniões com esses acusados. A 

participação desses réus também se deu mediante a assinatura dos cheques destinados 

aos pagamentos dos parlamentares e da disponibilização da estrutura empresarial da 

SMP&B em proveito do esquema, inclusive com entrega de numerário no interior da 

própria agência, em alguns casos.  

 

A acusada SIMONE VASCONCELOS foi a funcionária da SMP&B acionada por 

MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH para efetuar, 

pessoalmente, os saques e pagamentos de quantias vultosas em espécie aos 

parlamentares e seus intermediários. Para este fim, a acusada viajava com frequência 

a Brasília, onde efetuava pagamentos no escritório da SMP&B, no interior da agência 

bancária do Banco Rural ou em quartos de hotéis.”144 

 

Desta forma, consoante o entendimento do Ministro Joaquim Barbosa, os réus agiram 

mediante amplo concurso de agentes, com divisão de tarefas, em que cada coautor praticou uma 

fração dos atos executórios do iter criminis dos pagamentos de vantagem indevida.145 

 

Em seguida, o Eminente Ministro começa a lançar mão de inúmeras citações de 

grandes expoentes do Direito Penal, como Juarez Cirino, Cezar Roberto Bittencourt, Damásio 

de Jesus, etc., sobre conceitos envolvendo “Domínio do Fato”, “Domínio Funcional do Fato” e 

“Autoria de Escritório” com intuito de abalizar sua decisão, conforme se depreende de leitura 

das fls. 4.702/4.704 do Acórdão de Inteiro Teor da Decisão. Entretanto, não se apurou a 

 
144 Decisão acórdão fl. 4.701 
145 Decisão acórdão fl.  4.702 
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subsunção do fato à norma. O relator não se preocupou em enumerar as condutas dos acusados 

interligando-as as teorias que lançou mão, de modo que não se pode observar se todos foram 

considerados autores de escritórios, coautores ou autores mediatos, reservando-se a concluir: 

“Por tudo que foi exposto, considero comprovada a autoria delitiva, na forma e nos casos 

indicados ao longo deste voto.”146 

 

Nesta mesma toada, Alaor Leite reportou: 

 

A utilização da categoria do domínio da organização exigiria do STF um esforço 

argumentativo duplo, inexistente da decisão da AP470. O primeiro seria o de explica 

à pergunta relacionada à legitimidade da categoria do domínio da organização em 

organizações conforme o direito, como é o caso da Casa Civil, órgão da Presidência 

da República, e o caso do Partido dos Trabalhadores, um partido político ainda existe 

e que assume, como todos, a forma da pessoa jurídica de direito privado (art. 1º da Lei 

9.096/95). O segundo esforço seria, por assim dizer, um esforço por subsunção. O 

STF teria de verificar se, superada a pergunta sobre a legitimidade da categoria, os 

seus requisitos acima mencionados estariam presentes no caso concreto, a saber: se o 

sujeito da cúpula emitiu ordens e se essas ordens obteriam cumprimento automático 

diante da existência de executores imediatos fungíveis. Nenhum dos dois esforços está 

presente na decisão da AP 470. A mera referência ao domínio da organização, que 

aparece sob o falseado manto da “teoria do domínio do fato”, é vazia de conteúdo e 

equivale à absoluta ausência de fundamentação.”147  

 

Por conseguinte, considerando que no Brasil adota-se o Princípio das Motivações da 

Decisões, o qual preconiza que o Magistrado é livre para decidir, mas desde que o faça de forma 

motivada, isto é fundamentada sob pena de nulidade da decisão, conforme inteligência do artigo 

93, inciso IX da Constituição Federal, poder-se-ia dizer que inobstante as inúmeras citações 

invocada pelo Ministro, a sua não subsunção ao fato, caracteriza, a nosso ver, como inépcia da 

decisão. Ressalta-se que tais citações parecerem simbolizar a falácia argumentativa do “apelo 

à autoridade”, caracterizada pela utilização da posição de determinada pessoa como forma de 

validar sua colocação e torna-la um argumento. No caso em voga, o Min. Joaquim Barbosa 

pareceu valer-se dos status dos juristas para conferir legitimidade aos argumentos utilizados, 

sem preocupar com a aplicabilidade dos fatos narrados. 

 

c.4 Ministro Revisor Ricardo Lewandowski 

 

 
146 Decisão acórdão fl. 4.704 
147 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal 
brasileiro/ Luís Greco ... [et alii]. 1. Ed. – São Paulo: Marcial Pons, 2014.” (p. 144/145) 
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O Ministro enuncia seu voto contra José Dirceu, fazendo uma breve digressão dos 

termos da denúncia:  

 

Esta Suprema Corte recebeu a denúncia contra JOSÉ DIRCEU pelos crimes de 

formação de quadrilha e corrupção ativa, mas a rejeitou com relação ao delito de 

peculato, não obstante tal ilícito tenha sido, por evidente equívoco, mencionado nas 

alegações finais do Procurador-Geral da República. 

   

Em resumo, após amplas e delongadas investigações, o Ministério Público ofereceu 

denúncia contra o réu colocando em destaque duas práticas ilícitas: (i) “o loteamento 

político dos cargos públicos em troca de apoio às propostas do Governo”; e a (ii) “má 

aplicação de recursos públicos, com o objetivo de financiar campanhas milionárias 

nas eleições”148  

 

O Ministro no decorrer de seu voto, enumera várias passagens da denúncia feita pelo 

Ministério Público atribuindo punibilidade à José Dirceu somente calcado na ocupação de uma 

posição no alto escalão do Governo Federal. Para melhor compreensão, destaca-se alguns 

trechos: 

 

A denúncia, bem analisada, em boa parte dos casos, a meu ver, não 
individualiza, adequadamente, as condutas, nem descreve, de forma 
satisfatória, o liame subjetivo que uniria os integrantes da alegada trama 
criminosa, em especial quanto a JOSÉ DIRCEU, cuja participação nos 

eventos é deduzida a partir de meras ilações ou simples conjecturas.”149 

 
Quanto ao “núcleo” supostamente composto pelos corréus JOSÉ DIRCEU, 
JOSÉ GENOÍNO, DELÚBIO SOARES e SILVIO PEREIRA, a denúncia 
consigna somente o seguinte: ‘“(...) como dirigentes máximos, tanto do ponto 
de vista formal quanto material, do Partido dos Trabalhadores, os 
denunciados, em conluio com outros integrantes do Partido, estabeleceram 
um engenhoso esquema de desvio de recursos de órgãos públicos e de 
empresas estatais e também de concessões de benefícios diretos ou 
indiretos a particulares em troca de ajuda financeira” (fl. 11 da denúncia)” 
 
Especificamente contra JOSÉ DIRCEU, afirma apenas o quanto segue: é 
certo que José Dirceu, então ocupante da importante Chefia da Casa Civil, 
em razão da força política e administrativa de que era detentor, competindo-
lhe a decisão final sobre a indicação de cargos e funções estratégicas na 
administração pública federal, foi o principal articulador dessa engrenagem, 
garantindo-lhe a habitualidade e o sucesso. Sua atuação, na verdade, teve 
origem no período que presidiu o Partido dos Trabalhadores no curso da 
eleição presidencial de 2002” (fls. 21-22 da denúncia).” 
 
Ocorre que o papel supostamente desempenhado por JOSÉ DIRCEU, na dita 
“organização criminosa”, em nenhum momento ficou objetivamente 
delineado, eis que a exordial limita-se a consignar que: “José Dirceu 
comandava relevantes questões da administração pública federal que 
atraíam interesses de empresários e parlamentares, tanto que os dirigentes 
do Banco Rural e do Banco BMG, por intermédio de Marcos Valério, 

 
148 Decisão acórdão fl.  4.876 
149 Decisão acórdão fl. 4.879 
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marcaram reuniões e se encontraram com o Ministro para discutirem 

assuntos empresariais de seu interesse” (fl. 23 da denúncia)”150 

 

Neste sentido, considerando as passagens transcorridas as quais não demonstraram os 

indícios de autoria e materialidade dos delitos imputados à José Dirceu, sendo responsabilizado 

por ocupar um cargo no alto escalão, onde em decorrência disso, deveria “saber” de todos os 

ilícitos perpetrados pela cadeia delitiva que se apoiava na estrutura organização empresário-

partidária, o Ministro conclui que o MPF fora incapaz de comprovar as acusações lançadas 

contra José Dirceu recorrendo “num derradeiro esforço de convencimento desta Suprema Corte, 

à denominada teoria do domínio do fato”.151 Seguindo-se nesta linha, o Ministro tece críticas a 

invocação da teoria que aparece como uma solução quando da instrução criminal, as provas 

sejam difíceis de produzir, pode ofereceria uma método especulativo de “deveria saber” como 

forma de superar a produção de lastro probatório hábil a condenar determinada pessoa.152 

 

Em que pese o Ministro tecer, acertadamente, estas ponderações, verifica-se que ao 

longo de seu voto, referenciou-se inúmeras vezes à “Teoria do Domínio do Fato” quando, na 

verdade, reverberava sobre a “Teoria do Domínio da Organização”. Esta observação surge da 

análise de diversos trechos, sobretudo nos enxertos sobre os possíveis cenários em que a citada 

teoria poderia aparecer, são elas: “situações excepcionais, extremas, quando se coloca em xeque 

o próprio Estado de Direito”.153 E novamente: 

 

O próprio Claus Roxin, autor que criou a citada teoria em 1963, ao proferir aula 

inaugural na Universidade de Lucerna, na Suíça, em 21 de junho de 2006, manifestou 

preocupação com o alcance indevido que alguns juristas e certas cortes de justiça, em 

especial o Supremo Tribunal Federal alemão, estariam dando a ela, especialmente ao 

estendê-la a delitos econômicos, sem observar que os pressupostos essenciais para sua 

aplicação - dentre os quais a fungibilidade dos membros da organização delituosa - 

“existem apenas no injusto do sistema estatal, no ‘Estado criminoso dentro do Estado’, 

assim como a Máfia e formas semelhantes de manifestação da criminalidade 

organizada154 

 

Apesar de erroneamente enunciar a Teoria do Domínio do Fato quando, na verdade, 

deveria dizer Domínio da Organização, o Ministro acertou em sua decisão para rejeitar  a 

aplicação do “Domínio do Fato”, e porquanto, absolver o denunciado pelas fatos e fundamentos 

imputados pelo MPF, visto que os cenários narrados na denúncia não se revestem da 

 
150 Decisão acórdão fl. 4.880 
151 Decisão acórdão fl. 4.950 
152 Decisão acórdão fl. 4.950 
153 Decisão acórdão fl. 4.952 
154 Decisão acórdão fl. 4.953 
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excepcionalidade necessária para romper o imperativo normativo, e configurar em um 

homogêneo aparato organizado de poder erigido ao arrepio da lei, conforme preconiza os 

requisitos essenciais apontados por Roxin.155  

 

c.5 Ministro Gilmar Mendes 

 

O Ministro Gilmar Mendes encampando o posicionamento levantado pelo Relator, 

Ministro Lewandowski, conforme se lê no seguinte trecho: 

 

Por fim, a despeito das observações do Ministro Revisor, observo que a teoria do 

domínio do fato não constitui uma retórica argumentativa estrangeira para abarcar 

situações carentes de prova ou justificativa para elastecer o conceito de autoria.  

  

Em verdade, a teoria do domínio do fato, que atribui a autoria a “quem detém em suas 

mãos o curso, o ‘se’ e o ‘como’ do fato, podendo decidir preponderantemente a seu 

respeito; dito mais brevemente, o que tem o poder de decisão sobre a configuração 

central do fato”, “exige sempre uma valoração que deve ser concretizada frente a cada 

tipo e a cada forma concreta de materializar uma conduta típica. Não pode ter 

fundamento em critérios puramente objetivos nem puramente subjetivos, mas abarca 

ambos aspectos e requer uma concretização no caso efetivamente dado.”156 

 

E conclui: 

 

Portanto, Sr. Presidente, a solução do caso não reclama grandes construções teóricas, 

na verdade, à luz do princípio da legalidade, a resposta está no artigo 29 do Código 

Penal “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este 

cominadas, na medida de sua culpabilidade.”157 

 

d. Formação de Crime de Quadrilha ou Bando 

 

Os fatos criminosos imputados aos réus compreendem o item II da Denúncia relata o 

cometimento do crime de quadrilha previsto no art. 288 do Código Penal. Cumpre ressaltar que 

data à época da denúncia, o artigo possuía dicção diferente da atual, vez que sofreu modificação 

em 2013, pela Lei 12.850. Na data da denúncia, o artigo 288 enunciava: “Associarem-se mais 

de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes: Pena - reclusão, de um 

a três anos.” 

 

 
155 Decisão acórdão fl. 4.953 
156 Decisão acórdão fl. 5.156 
157 Decisão acórdão fl. 5.157 
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Os ilícitos narrados teriam sido praticados pelos réus integrantes do denominado 

núcleo político, José Dirceu (1º réu), José Genoíno (2º réu), Delúbio Soares (3º réu) e Sílvio 

Pereira (4º réu), núcleo publicitário, Marcos Valério (5º réu), Ramon Hollerbach (6º réu), 

Cristiano de Mello Paz (7º réu), Rogério Tolentino (8º réu), Simone Vasconcellos (9ª ré), Geiza 

Dias (10ª ré), e núcleo financeiro,Kátia Rabello (11ª ré), José Roberto Salgado (12º réu), 

Vinícius Samarane (13º réu), e Ayanna Tenório (14ª ré).158 

 

Segundo a denúncia, os aludidos denunciados teriam se associado de forma estável e 

permanente com o fim de praticar diversos crimes contra a Administração Pública. Cada um 

dos réus desempenharia funções específicas para a quadrilha e todos estariam envolvidos no 

projeto de obtenção de recursos para o financiamento de um audacioso projeto político de 

manutenção no poder.159 

 

d.1 Ministro Luiz Fux 

 

O Ministro Fux considerou que o 6º denunciado (Ramon Hollerbach) agiu com 

comunhão de ação e desígnios com seu sócio na SMP&B Propaganda – o 7º denunciado 

(Cristiano Paz) –, nas negociações firmadas por Marcos Valério no intuito de formar a base de 

sustentação ao governo, estando presente o instituto da coautoria, por meio do domínio 

funcional do fato. 

 

Novamente o Ministro se utiliza das mesmas citações e definições já vencidas neste 

trabalho para fundamentar sua ratio em relação ao Domínio Funcional do Fato, asseverando:  

 

O domínio funcional do fato encontra sua aplicação por excelência na coautoria 

funcional. Segundo ela, inexiste a necessidade da realização de todos os elementos 

objetivos do tipo para se configurar a coautoria, na medida em que se revela suficiente 

que, na divisão prévia de tarefas, a conduta atribuída aos agentes seja imprescindível 

ao atingimento do fato punível. Assim, não se exige dos coautores a prática da conduta 

descrita no núcleo do tipo penal, mas tão somente que a fração do ato executório por 

eles praticadas seja indispensável, diante das singularidades do tipo penal e do caso 

concreto, para a consecução do ilícito penal.”160 

 

E decodificou a atuação dos coautores na “engenharia institucional” desbravada por 

Marcos Valério, que fixou papéis de Ramon Hollerbach, Cristiano Paz, Rogério Tolentino, 

 
158 Decisão acórdão fl. 5.954 
159 Decisão acórdão fl. 5.934 
160 Decisão acórdão fl. 6.070 
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Simone Vasconcellos e Geiza Dias de modo que a realização dos ilícitos somente pode ser 

viabilizada mediante a cooperação de todos os denunciados. Entretanto, repisa-se que a divisão 

de tarefas não é sinônimo de anuência com o plano delitivo. É possível que agentes exerçam 

papel preponderante da atuação delitiva, numa execução conjunta dos fatos, sem que saibam 

exatamente o “plano final” da incursão delitiva, v. g., o sujeito A cria um plano cuja finalidade 

é furtar uma valiosa obra de arte que está localizada num antiquário. Para lograr êxito em sua 

empreitada, o sujeito A convida B e C para aduzindo que o plano era furtar apenas uma coleção 

de xícaras de chá londrina, onde sua falta não causaria tanto alarde, cujos papéis seriam de um 

figurar como motorista, propiciando uma rápida fuga do local, e outro, especialista em 

decodificar portas eletrônicas, para que assim pudessem adentrar na loja sem disparar o alarme, 

sendo tal convite aceito pelas partes. O furto da obra de arte fora realizado com sucesso. Após 

os três estarem dentro da van, voltando para um armazém, B e C percebem terem sido 

ludibriados por A, vez que em razão de se tratar de uma obra famosa, em pouco tempo as 

autoridades policiais iniciariam uma busca implacável para recuperá-las. Neste exemplo, 

verifica-se que estão presentes a divisão de tarefas, a execução conjunta do tipo e a prática de 

uma conduta essencial à sua execução. Entretanto, em razão do sujeito A ter induzido em erro 

B e C, quando a real intenção do objeto do furto, tem-se afastada a possibilidade de incidiria a 

coautoria do domínio funcional do tipo, avocando a chamada autoria mediata, quando o fato é 

executado por terceiro que tem sua capacidade cognitiva reduzida no momento da execução, 

sendo mero instrumento de uma pessoa “por trás”, ora detentor do controle da execução.161 

 

7 - Teoria do Domínio da Organização vs Command Responsabillity 

 

Após a análise dos votos, verificou-se que por inúmeras vezes, os Ministros 

fundamentaram suas decisões baseando-se nas posições hierárquicas ocupadas pelos réus e que, 

em decorrência disso, possuiriam amplo poder de comando, cujas ordens emitidas seriam 

cumpridas pelos subordinados, ou que, em razão de sua posição, deveria “saber” das condutas 

ilícitas, e que sua omissão era penalmente relevante. Contudo, em observância as todas as linhas 

desenhadas neste trabalho, depreende-se que a Teoria do Domínio da Organização possui 

requisitos específicos não abarcando situações de normalidade institucional, como sua 

aplicação em delitos empresariais ou políticos, pois, ainda que estas instituições- empresariais 

ou político-partidárias – tenham núcleos que praticassem fatos típicos, estes desvios não 

 
161 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 111) 
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possuem o condão de romper com a ordem normativa, por isso, continuam como organizações 

erigidas em consonância ao imperativo legal. Neste diapasão, extrai-se que os votos dos 

Ministros resguardam identidade com a figura do Command Responsability ou 

Responsabilidade do Comandante, instituto do Direito Penal Internacional, que aparece no  

 

O Estatuto de Roma é o instrumento legal que rege a competência do Tribunal Penal 

Internacional (1º), e teve ratificação no Brasil, por força do Decreto nº 4.388, de 25/09/2002 e 

a Emenda Constitucional nº 45/2004 inseriu o § 4º, no art. 5º, da CF/1988, com a seguinte 

redação: “O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional a cuja criação 

tenha manifestado adesão”.162 É composto por 128 artigos, divididos em 13 Capítulos ou 

Partes, os quais dispõem sobre a criação do Tribunal; competência, admissibilidade e direito 

aplicável; princípios gerais de direito penal; composição e administração do Tribunal; inquérito 

e procedimento criminal; julgamento; penas; recurso e revisão; cooperação internacional e 

auxílio judiciário; execução da pena; assembleia dos estados partes; financiamento e cláusulas 

finais.163 

 

A figura do Command Reponsability foi desenvolvida no contexto dos crimes de 

guerra para punir para utilização tão somente do Tribunal Penal Internacional, ao passo que sua 

interpretação extensiva para outros crimes fere o Princípio da Legalidade.164 Entretanto, o 

próprio estatuto admite uma exceção, explicitada em seu artigo 25, admitindo a reponsabilidade 

penal de superiores civis, desde que tenha-se efetivo conhecimento dos fatos.165 

 

Nas palavras de Alaor Leite:  

 

A figura do command responsability ou responsabilidade do superior foi desenvolvida 

no contexto dos e para os crimes do direito penal internacional. [...] Em termos 

dogmáticos o que ocorre é uma ampliação do âmbito de responsabilidade, a partir do 

reconhecimento de uma punição por omissão do superior.”166 

 

 
162 “Direito penal: volume único / Artur de Brito Gueiros Souza, Carlos Eduardo Adriano Japiassú. São Paulo: 
Atlas, 2018” (fl. 172) 
163 “Direito penal: volume único / Artur de Brito Gueiros Souza, Carlos Eduardo Adriano Japiassú. São Paulo: 
Atlas, 2018” (fl. 172) 
164 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal 
brasileiro/ Luís Greco ... [et alii]. 1. Ed. – São Paulo: Marcial Pons, 2014.” (fl. 146) 
165 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal 
brasileiro/ Luís Greco ... [et alii]. 1. Ed. – São Paulo: Marcial Pons, 2014.” (fl. 147) 
166 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal 
brasileiro/ Luís Greco ... [et alii]. 1. Ed. – São Paulo: Marcial Pons, 2014.” (p. 146) 



73 
 

O Procurador da República, Sergio Valladão Ferraz, enumera alguns critérios para que 

o sujeito possa ser inserido no contexto do Command Responsability, quais sejam: a) um 

superior hierárquico militar ou não; b) controle efetivo sob seus subordinados; c) cometimento 

de crimes pelos subordinados como o “resultado” da “falha do superior em exercitar controle 

adequadamente” (nexo de causalidade entre a omissão do superior e o cometimento dos 

crimes); d) a falha do superior em tomar “todas as contramedidas necessárias e razoáveis” que 

estejam em seu poder para “prevenir”, “reprimir” ou “levar o assunto ao conhecimento das 

autoridades competentes, para efeitos de inquérito e procedimento criminal”; e, por fim, e) o 

conhecimento, pelo superior, com relação aos crimes; ou a negligente falta de conhecimento167. 

Assim, se verifica que os dois primeiros requisitos são de ordem objetiva, e guardam correlação 

com a posição do agente, ao passo que os outros três requisitos são calcados na conduta 

comissiva ou omissiva do superior hierárquico. 

 

Diante o exposto, considerando que os delitos discutidos no julgamento da Ação Penal 

470 permanecem no contexto empresarial, tais como: gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, 

corrupção ativa e passiva e formação de quadrilha ou bando, portanto, não resguardam 

correlação com os crimes dispostos no Tribunal Penal Internacional, sobretudo nos requisitos 

delineadores do Command Resposanbility, afastando sua incidência 

 

8 Conclusão 

 

O exame dos elementos apresentados até o momento, nos dão conta que o Supremo 

Tribunal Federal, por meio do julgamento da Ação Penal 470 não fez uma aplicação 

juridicamente adequada da Teoria do Domínio do Fato. Conforme se demonstrou, os Ministros 

não demonstraram argumentação necessária para vencer os pressupostos delineadores da citada 

teoria, seja na forma do domínio funcional do fato, seja na forma do domínio da organização 

(cujo termo não fora utilizado em nenhum momento dos votos, sendo mencionada somente 

como se fosse Teoria do Domínio do Fato), tampouco combateram as discussões doutrinárias 

e jurisprudenciais sobre a utilização do Domínio da Organização nos crimes de contexto 

empresarial e político-partidários, resguardando-se a mencioná-la com uma espécie de 

 
167 “A Responsabilidade Penal Dos Superiores Hierárquicos E A Exigência De Contribuição Causal Para Os Core 
Crimes Cometidos Pelos Subordinados/ Sérgio Valladão Ferraz. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 6, n. 11, p. 
121-132, jul./dez. 2014” (p. 05) 
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“solução” que ampliasse a possibilidade de punir o “homem de trás”, punindo os réus como 

autores. 

 

Entretanto, conforme demonstramos, o artigo 29 do Código Penal oferece uma 

“punibilidade maior” do que a Teoria do Domínio da Organização, e portanto, daria conta de 

abarcar toda a ratio desenvolvida, vez que não diferencia autor de partícipe, conforme se extrai 

na leitura do próprio dispositivo: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas 

penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. O Domínio do Fato não é, de nenhum 

modo, elemento da culpabilidade. 

 

A Teoria do Domínio do Fato (e suas subespécies), decorrem do conceito extensivo de 

autor, o qual busca distinguir autor de partícipe, sendo considerado autor aquele que pratica o 

núcleo do tipo (animus auctoris), ao passo que aquele cuja conduta for alheia ao crime, age 

com animus socii (partícipe).  

 

Desta forma, aquele não é punido sem o uso da Teoria, não pode ser punido com ela. 

Nesta esteira, Alaor Leite asseverou: 

 

Em outras palavras, o domínio do fato não é, para o STF, uma teoria para distinção 

entre autor e partícipe no direito penal, mas uma razão que fundamentaria a punição 

de um sujeito em determinadas circunstâncias. Se é assim que o STF pretende, a partir 

de afora, utilizar o termo domínio do fato, mais honesto seria que escolhesse outro 

nome – admitindo, assim, que está livremente criando o direito, e não aplicando uma 

teoria científica -, que abrisse mão de buscar apoio na ciência jurídico-penal, na 

medida em que essa forma de argumentar não encontra precedente em lugar algum, 

muito menos em Roxin, utilizado largamente como supedâneo de autoridade pelos 

Ministros de nosso STF. Porque o Supremo é, sim, livre para interpretar as teorias 

jurídicas – que não são propriedade de nenhum jurista ou tribunal -, mas não é livre 

para tirar as conclusões que melhor lhes aprouver de uma teoria existente (LEITE, 

2014. p. 156/157)”168 

 

Destarte, nas utilizações do Domínio da Organização ao longo dos votos dos Ministros 

em que se buscou responsabilizar o superior hierárquico, sob o argumento de que este possuiria 

um “poder de comando” e, portanto, suas ordens seriam acatadas e executadas sem 

questionamento por parte dos subordinados, inúmeras vezes evidenciaram a falta de provas 

processuais para punir os denunciados, servindo a Teoria como uma espécie de “solução 

 
168 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 156/157) 
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milagrosa” para “achar um meio de punir” aqueles que, supostamente, não seriam condenados 

pelo uso simples do artigo 29 do Código Penal. 

 

A malversação da Teoria, inclusive, fere o Princípio da Presunção da Inocência, pois 

lança mão de juízos de valor na decisão judicial ao denotar que determinado superior 

hierárquico “deveria saber do esquema criminoso” ou “deteria de conhecimentos técnicos 

suficientes para identificar atos de ilicitude”, dotando o Direito Penal de atributos de 

moralidade. Assim, evidencia-se que princípio tão caro ao nosso sistema penal tem sua 

intimidade violada com tal vagueza de fundamentos, cuja consequência poderá vir a causar 

inépcia da denúncia, nos termos do art. 41 do CPP, por falta de justa causa.169  

 

Nesta toada de ponderações, considerando os motivos que levaram os Ministros a 

adotarem a Teoria do Domínio do Fato (leia-se Domínio da Organização), verificou-se que a 

ratio resguardou mais correlação com o instituto do Command Responsability, figura do Direito 

Penal Internacional, que atribui reponsabilidade penal ao Comandante Militar nos crimes 

elencados no Estatuto de Roma. 

 

Como se denotou, para que determinado agente seja imputado neste delito, é 

necessário insurgir em alguns requisitos, quais sejam: a) um superior hierárquico militar ou 

não; b) controle efetivo sob seus subordinados; c) cometimento de crimes pelos subordinados 

como o “resultado” da “falha do superior em exercitar controle adequadamente” (nexo de 

causalidade entre a omissão do superior e o cometimento dos crimes); d) a falha do superior em 

tomar “todas as contramedidas necessárias e razoáveis” que estejam em seu poder para 

“prevenir”, “reprimir” ou “levar o assunto ao conhecimento das autoridades competentes, para 

efeitos de inquérito e procedimento criminal”; e, por fim, e) o conhecimento, pelo superior, 

com relação aos crimes; ou a negligente falta de conhecimento170. Logo, resta clarividente que 

os denunciados da Ação Penal 470 não se amoldam em nenhum dos requisitos do Estatuto de 

Roma, portanto, sua aplicação também deverá ser repelida. 

 

 
169 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 162) 
170 “A Responsabilidade Penal Dos Superiores Hierárquicos E A Exigência De Contribuição Causal Para Os Core 
Crimes Cometidos Pelos Subordinados/ Sérgio Valladão Ferraz. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 6, n. 11, p. 
121-132, jul./dez. 2014” (p. 05) 
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Noutro giro, a aplicabilidade da Teoria do Domínio da Organização nos crimes da AP 

470, encontram outro empecilho: os delitos aconteceram no contexto empresarial e político-

partidário. Em que pese a aplicação dos tribunais, a autoria mediata por domínio da organização 

em delitos empresariais, sua utilização é amplamente criticada pela doutrina, inclusive pelo 

próprio Roxin.171  

 

Isto porque os partidos políticos e as sociedades empresariais são pessoas de direito 

privado e, portanto, constituídas em consonância com a ordem jurídica vigente, em sentido 

diametralmente oposto do requisito delineador (organização erigida ao arrepio da lei). Além 

disso, ainda há o elemento da fungibilidade do executor. Luís Greco indica que estes dois 

elementos são indissociáveis, pois somente em uma organização erigida ao arrepio da lei é que 

se pode contar a fungibilidade do executor.172 

 

As empresas que foram constituídas sob forma da lei, mas que, em determinado 

momento, seus dirigentes cometeram alguns delitos não se dissociam da ordem legal. A 

aplicação de uma sanção, na concepção de Hegel, tem função dialética de restaurar a vigência 

de um ordenamento, neste sentido, a punição de uma sociedade empresarial a reinsere na ordem 

da legal, e não a afasta. Para que esta empresa “infratora” seja considerada ao arrepio da lei, é 

necessário que desde sua constituição tenha sido idealizada, constituída e dirigida para agir em 

dissonância da norma vigente, como por exemplo em empresas com função exclusiva para 

lavagem de capitais.173 

 

O Bundesgerichshof (BGH) também adota a teoria do Domínio da organização 

aplicando-a nos delitos econômicos. Todavia, se resguarda a afirmar apenas que o domínio se 

configura quando o “homem de trás utiliza conscientemente se utiliza de certas condições em 

uma estrutura organizada para desencadear procedimento regulares”, dominando assim a 

organização.”174 

 

 
171 171 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 144 e 145) 
172 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 103) 
173 173 Teoria do domínio do fato/ Pablo Rodrigo Aflen – São Paulo: Saraiva, 2014. (p 146) 
174 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 105) 
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O argumento da imputação baseado na ocupação do agente em alto grau na empresa 

fora utilizado como forma de “achar um meio para punir” determinado sujeito sem apontar as 

causas de autoria e materialidade, resguardando-se a apenas punir o ocupante de determinada 

posição hierárquica. Trata-se, portanto, de uma banalização da posição de garantidor, esculpido 

no art. 13 §2º do CP, no qual o agente que goza de status de garantidor poderá responder pelo 

crime em sua forma omissiva, desde que tenha obrigação de garantir ou cuidar oriundo de um 

dever legal/contratual. Assim, observa-se que nosso ordenamento não oferta impunidade para 

os que ocupam uma posição de liderança no seio empresarial, blindando-o, mas delimita a 

necessidade de uma a eventual existência de um dever de garante por parte desses. Por fim, 

preceitua-se que a Teoria do Domínio do Fato não admite a imputação penal em delitos 

omissivos impróprio (ou seja, quando o agente goza da posição de garantidor) ou delitos 

especiais.175 

 

Roxin afirma que o superior hierárquico é responsável pelos delitos praticados em 

conexão com a atividade empresarial, abrangendo também a política e as normas de conduta da 

empresa.176 

 

Diante de todo exposto, conclui-se que os Ministros não utilizaram a Teoria do 

Domínio do Fato para distinguir autor e partícipe, como deveriam tê-lo feito, mas a 

malversaram com o intuito de fundamentar suposta responsabilidade penal à superiores 

hierárquicos, soltando-a em diversos pontos das decisões, sem fazer a devida subsunção, com 

fulcro de apenas não permitir que estes sujeitos fossem absolvidos “por falta de provas”, a 

usurparam para condená-los. 

  

 
175 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 108) 
176 Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal/ Luís 
Greco... [et alii].1.ed – São Paulo: Marcial Pons, 2014. (p. 115) 
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