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prefácio

O presente estudo aprofunda-se na conduta de sociedade empresária que 
atua como instrumento a propiciar o crime de lavagem de capitais e como deve 
ser realizada a coleta e análise da prova desde delito, trazendo questões inéditas 
desses crimes ocorridos no interior de entes coletivos.

Assim, encontra-se no Direito Penal econômico a correta identificação dos 
responsáveis diretos pela infração à ordem econômica, bem jurídico penalmente 
tutelado, e voltado para promover a responsabilização penal objetiva de sócios e 
empregados das sociedades empresárias.

O estudo realizado pelo autor desta obra, que nos honrou com o pedido 
de realizar o presente prefácio, denota o talento do jovem jurista, que diante do 
novo, com muita coragem, analisou as sociedades empresárias no ordenamento 
jurídico brasileiro, por meio de uma visão crítica, para que o instrumento de 
gerar riquezas também seja o de praticar condutas ilícitas.

Nessa perspectiva, o autor traz com bastante pesquisa e afinco o escopo de 
trabalhar a prova nos crimes de lavagem de capitais, que se traduz em um dos 
temas mais atuais e controversos e de fundamental importância para a compreen-
são da utilização das sociedades.

O crime de lavagem de capitais é um crime que atinge a sociedade de forma 
difusa e supraindividual e visa desequilibrar a ordem econômico-financeira, que 
é o principal bem a ser protegido nessa seara. A prática atual é realizada por 
organizações criminosas atuantes no tráfico de drogas, corrupção de agentes pú-
blicos, fraudes bancárias, crimes contra o sistema financeiro.

Para tanto, o autor aprofundou no direito econômico penal, pois as relações 
econômicas realizadas de modo ilícitas pode contaminar todo o comércio nacional 
como também o internacional, com prejuízo e lesão às economias e aos mercados.
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Em especial reflexão, o trabalho detalhou que a questão da “nova crimina-
lidade (sem rosto, sem fronteiras e silenciosa), os quais não podem ser vencidos 
pelo direito penal e processual penal tradicionais (clássicos)”. Em razão da lava-
gem de capitais possuir autonomia perante o processo que apura o crime antece-
dente e para garantir rapidez do julgamento, deve-se fazer demonstrar a prova da 
origem ilícita dos bens, direitos ou valores.

O presente estudo respeitou o Processual Penal do Estado Democrático de 
Direito, que exigem para condenação provas acima de qualquer suspeita, sem a 
supressão dos direitos e garantias individuais. Assim, a prova nesse tipo de pro-
cesso visa retirar todos os obstáculos criados pelos criminosos, com esquemas 
complexos montados e técnicas sofisticadas.

Assim, a persecução apropriada de provas contra a moderna criminalidade 
deve estar atrelada a uma intervenção do Estado, dentro das exigências de con-
trole penal de defesa a ordem econômica e financeira, fazendo com que o Estado 
acompanhe a evolução da própria criminalidade, que tem utilizado as sociedades 
empresárias como instrumento de condutas ilícitas.

O trabalho eleva o desenvolvimento técnico da matéria e contribui para 
aqueles que se interessam pelo direito empresarial e penal. O presente trabalho é 
recomendado para a leitura de todos que estudam e operam com o direito, escri-
ta por um dos melhores alunos do Curso de Mestrado da Faculdade de Direito 
Milton Campos e que possui futuro brilhante, e que realça nos novos quadrantes 
do direito empresarial.

JASON SOARES DE ALBERGARIA NETO
Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da UFMG.

Professor no Mestrado da Faculdade Milton Campos.
Advogado.
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apreSentação

Ao apresentar a presente obra, e seu autor, passo em revista o caminho 
trilhado para que este momento de celebração pudesse ocorrer. E, posso dizer 
com tranquilidade, a trajetória de Félix Dollinger foi cumprida com dedicação 
e afinco.

Oriundo de uma séria pesquisa de mestrado, talentosamente orientada pelo 
Professor Doutor Jason Albergaria Neto, o texto enfrenta um tema de atualíssi-
ma importância no cenário político-criminal pátrio e, diria mais, internacional.

Félix honra, portanto, uma iniciante (mas já intensa e produtiva) linha de 
pesquisa em Direito Penal Econômico (aplicada à atividade empresarial), que 
compõe o Programa de Mestrado em Direito Empresarial, da Faculdade de Di-
reito Milton Campos (Minas Gerais). 

E, nesse propício ambiente de pesquisas acadêmicas, como docente do pro-
grama, tive a oportunidade de conviver com o autor. Com ele pude dividir 
algumas angústias, dúvidas e, por que não, descobertas acerca dessa intervenção 
punitiva desta modernidade reflexiva (valho-me da expressão de Ulrich Beck). 

Felix sempre teve, neste momento de verticalização de seus estudos acerca 
do Direito Penal Econômico, a preocupação de situar esta disciplina jurídica em 
um contexto social determinado. Mais que isso, ele se ocupou de pensar político-
-criminalmente as consequências da tutela penal da supraindividualidade.

E, sempre, pesquisou com a típica seriedade do cientista. O resultado, en-
tão, não poderia ser outro, senão este bom trabalho que o autor apresenta ao pú-
blico. Tratou de analisar a formação da prova nos crimes de lavagem de capitais. 
Ele aprofundou ainda mais seu temário, trazendo à discussão a criminalidade 
que é praticada através da sociedade empresária. 
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Para tanto, o texto apresenta uma série de premissas, absolutamente ne-
cessárias para a perfeita apresentação do tema central. Trata-se de um trabalho, 
portanto, interdisciplinar. E isso é típico dos bons trabalhos que têm sido pro-
duzidos sobre lavagem de capitais (o assunto comporta uma variada gama de 
análises). Assim, as discussões começaram pela determinação do que vem a ser o 
Direito Penal Econômico (com suas características político-criminais e dogmá-
ticas); passaram pela definição da lavagem de capitais (com extrema atenção às 
novidades trazidas pela Lei nº 12.683/2012); e terminaram com os estudos sobre 
a produção probatória neste contexto antes delimitado.

Transitou, portanto, da política criminal à dogmática penal, e processual 
penal. Tudo com qualidade e com uma boa referência bibliográfica.

Realmente, é extremamente importante contextualizar o Direito Penal Eco-
nômico, em meio às atuais discussões doutrinárias. Desde a transição do Estado 
Liberal, para o Estado Social (Welfare State), houve uma maior intervenção na 
economia e, com isso, um novo tipo de criminalidade foi diagnosticado. Fatores 
criminógenos nesse sentido foram fartamente identificados.

Certo é que essa maior regulação jurídica das atividades econômicas fez sur-
girem normas penais que protegessem essa atuação estatal. E, mais ainda, nota-se 
que esse intervencionismo estatal fez aparecer a crise do liberalismo. 

Analisando em retrospectiva, percebe-se que estrutura tradicional do Direito 
Penal não conseguiu alcançar adequadamente essa nova criminalidade econômi-
ca, que trouxe uma mudança considerável nas premissas sociais que requisitam a 
intervenção punitiva. As proteções a bens jurídicos adquiriram novos contornos 
(erário, sistema financeiro, ordem econômica, etc.), e o sistema punitivo tradi-
cional perdeu espaço para uma intervenção agressiva, prevencionista e, não raras 
vezes, afastada do marco legitimador constitucional.

A mudança de perspectiva de proteção de bens jurídicos (migrando para a 
supraindividualidade) é, realmente, uma marca da ordenação normativa do Direito 
Penal Econômico. Isso é fato e, nessa característica, percebe-se uma hipertrofia do 
sistema penal para atingir essa nova criminalidade. Todavia, deve existir a preserva-
ção de valores constitucionais na proteção de valores individuais e supraindividuais.

Conclui-se que, mesmo diante deste cenário apresentado, não há autono-
mia do Direito Penal Econômico em relação ao Direito Penal tradicional. A acei-
tação de tal ideia acarretaria o rompimento com a tradição humanista e liberal 
da intervenção punitiva. Nesse sentido, também pensa Righi (RIGHI, Esteban. 
Los delitos económicos. Buenos Aires: Ad Hoc, 2000, p. 41 e ss.).

E esta obra analisa exatamente estas questões. Verifica-se, mais, que há no 
texto (aqui apresentado) uma preocupação constitucionalizada. Tal marca é per-
ceptível, especialmente, quando o autor contextualiza a legislação atinente ao 
tema (Lei nº 9.613/98, e Lei nº 12.683/12), e quando há a determinação dos 
critérios constitucionais do processo penal.
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Frise-se que é louvável que este trabalho tenha refletido sobre a construção 
de argumentos para a legitimação do provimento judicial, em um Estado Demo-
crático de Direito. Somente com o respeito à fundamentação constitucional é 
que se resolverá a tensão dialética que surge do conflito entre o poder punitivo 
estatal, e a necessidade de proteção das garantias individuais do acusado. 

Finalizando, pode-se atestar que todas essas questões aqui apresentadas, em 
suas várias nuances teóricas e com seu pano de fundo constitucional, constam da 
obra de Félix. Tudo estruturado com muita qualidade.

Mesmo que nem sempre se concorde com as suas conclusões (o que é ab-
solutamente natural, e saudável, no ambiente científico), repete-se que há, aqui, 
um trabalho acadêmico de fôlego e com extremo rigor científico. Este texto veio 
para se afirmar com propriedade.

Já é tempo de encerrar esta apresentação, convidando o(a) leitor(a) para as 
páginas que se seguem. E, aguardemos para o futuro, com a certeza de outros 
bons trabalhos, os próximos projetos acadêmicos do autor. 

Belo Horizonte, primavera de 2014.

LUCIANO SANTOS LOPES
Professor Adjunto da Faculdade de Direito Milton Campos da FDMC – MG.

Mestre e Doutor pela Faculdade de Direito da UFMG.




