
Vinho da 
mesma pipa

GLoria Faria

C orrupção, lavagem de dinhei-
ro e terrorismo são vinho da 
mesma pipa, diria minha avó 

portuguesa. Mazelas que passeiam de 
mãos dadas por caminhos tortos, cor-
roem a ética e os cofres públicos mun-
do afora. Predominando ora uma, ora 
outra, seu combate requer legislação 
específica que dê conta da prevenção 
e da punição desses crimes, além das 
necessárias mudanças culturais.

A corrupção, má prática que contami-
na o ambiente político e econômico, 
é problema milenar. Está caracteriza-
da, entre nós, como conduta criminal, 
capitulada sob o título dos “Crimes 
Contra a Administração Pública”, nos 
artigos 317 e 333 do Código Penal Bra-
sileiro – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940. 
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Presença destacada na mídia nas 
últimas décadas, o crime de lava-
gem de dinheiro guarda relação 
estreita com o crime de corrup-
ção, e foi o primeiro a contar 
com previsão legal específica, com 
a Lei nº 9.613, de 3 de março de 
1998. Essa lei veio tratar pontual 
e especificamente da “lavagem de 
dinheiro”, classificando-a como 
ilícito econômico decorrente de 
crime e elencando nos incisos I a 
VII do Art. 1º os crimes.

Art. 1º Ocultar ou dissimular a na-
tureza, origem, localização, dispo-
sição, movimentação ou proprie-
dade de bens, direitos ou valores 
provenientes, direta ou indireta-
mente, de crime:

I – de tráfico ilícito de substâncias 
entorpecentes ou drogas afins;

II – de terrorismo;

III – de contrabando ou tráfico 
de armas, munições ou material 
destinado à sua produção;

IV – de extorsão mediante sequestro;

V – contra a Administração Pública, 
inclusive a exigência, para si ou pa- 
ra outrem, direta ou indiretamente,  
de qualquer vantagem, como con-
dição ou preço para prática ou 
omissão de atos administrativos;

VI – contra o sistema financeiro 
nacional;

VII – praticado por organização 
criminosa.

Recentemente, a Lei nº 12.683/12 
deu nova redação a vários dispo-
sitivos da Lei nº 9.613/98, sendo a 
mudança mais relevante a substi-
tuição no art. 1º do termo “crime” 
pela expressão “infração penal”, o 
que expandiu brutalmente os limi-
tes do alcance da norma, ampliado 
para alcançar uma muito maior 
quantidade de operações suspeitas. 

Art. 1º Ocultar ou dissimular a na-
tureza, origem, localização, dispo-
sição, movimentação ou proprie-
dade de bens, direitos ou valores 
provenientes, direta ou indireta-
mente de infração penal (Redação 
dada pela Lei 12.683, de 2012).

Até então, apenas o dinheiro 
decorrente de crime, mais espe-
cificamente, dos crimes elenca-
dos nos incisos I a VII (NR pela 
Lei nº 10.701, de 09 de julho de 
2003), caracterizava o crime de 
lavagem de dinheiro ou oculta-
ção de bens, direitos e valores. 

Após a promulgação da Lei nº 
12.683/2012, com a nova redação, 
o artigo 1º da Lei nº 9.613/98 
passou a tipificar como crime 
de lavagem todo dinheiro ad-
vindo, direta ou indiretamente, 
de qualquer contravenção, en-
globados a sonegação fiscal e até 
mesmo o jogo do bicho.

Entretanto, em tempos de in-
satisfação generalizada, as ruas 
pediam mais. O clamor dos pro-
testos populares de junho de 2013 
e os holofotes da mídia levaram 
o Congresso Nacional, correndo 
contra o relógio, a aprovar, em 
1º de agosto, a Lei nº 12.846/2013, 
com inicio de vigência previsto 
para 180 dias após a sua promul-
gação, ou seja, 28 de fevereiro  
de 2014. 

O objetivo central dessa lei, po-
pularmente conhecida por Lei 
Anticorrupção, já se faz presente 
no seu artigo 1º:

Art. 1º [...] A responsabilização 
objetiva administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de 
atos contra a administração pú-
blica, nacional ou estrangeira.

A corrupção, 
antiga má 
prática 
que fere 
sociedades  
e governos,  
é problema milenar 

que, entre nós, 

está caracterizada 

como conduta 

criminal.
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De fato, poder-se-ia dizer que ha-
via um espaço a preencher na Lei 
de Improbidade Administrativa, 
de nº 8.429/92, e na Lei de Lici-
tações, de nº 8.666/93, que não 
contemplam o assunto. Até mes-
mo o Código Penal não previa a 
responsabilização das empresas 
privadas em crimes de corrupção.

O artigo 5º da Lei nº 12.846/13 
veio definir quais são os atos lesi-
vos capitulados.

Art. 5º Constituem atos lesivos à 
administração pública, nacional 
ou estrangeira, para os fins desata 
Lei, todos aqueles praticados pe-
las pessoas jurídicas mencionadas 
no parágrafo único do artigo 1º, 
que atentem contra o patrimônio 
público nacional da administra-
ção pública ou contra os compro-
missos internacionais assumidos 
pelo Brasil, assim definidos:

I – prometer, oferecer ou dar, di-
reta ou indiretamente, vantagem 
indevida a agente público, ou a 
terceira pessoa a ele relacionada;

II – comprovadamente, financiar, 
custear, patrocinar ou de qualquer 
modo subvencionar a prática dos 
atos ilícitos previstos nesta lei;

IV – no tocante a licitações  
e contratos:

As penas pecuniárias estão 
previstas no art. 6º da Lei nº 
12.846/2013 e são pesadas, poden-
do variar de 0,1% a 20% da receita 
anual bruta da empresa.

Art. 6º Na esfera administrativa, 
serão aplicadas às pessoas jurí-
dicas consideradas responsáveis 
pelos atos lesivos previstos nesta 
Lei, as seguintes sanções:

I – multa no valor de 0,1% (um 
décimo por cento) a 20% (vinte 

por cento) do faturamento bru-
to do último exercício anterior 
ao da instauração do processo 
administrativo, excluídos os tri-
butos, a qual nunca será inferior 
à vantagem auferida, quando for 
possível sua estimação; [...]

Ou ainda, no caso de não ser pos-
sível a aferição do valor do fatu-
ramento bruto:

§ 4º Na hipótese do inciso I do 
caput, caso não seja possível uti-
lizar o critério do valor do fatu-
ramento bruto da pessoa jurídica, 
a multa será de R$ 6.000,00 (seis 
mil reais) a R$ 60.000.000,00 
(sessenta milhões de reais). 

A norma alcança todos os tipos 
de empresas, fundações e associa-
ções pelos atos lesivos praticados 
em seu interesse ou benefício, ex-
clusivo ou não, com a presunção 
de responsabilidade objetiva nos 
âmbitos administrativo e civil na 
conduta ilícita. 

Restaram alguns aspectos polê-
micos que deverão ter sua dis-
cussão aprofundada, bem como 
muitas dúvidas que merecem 

ser esclarecidas. Até mesmo 
quanto ao caráter criminal ou 
administrativo da norma, já que 
embora no seu art. 1º ela fale em 
responsabilização objetiva ad-
ministrativa e civil, aspectos de 
responsabilização criminal per-
meiam todo o normativo. Há 
que se dar, ainda, a atenção de-
vida aos eventuais conflitos que 
possam surgir com outras nor-
mas, como a Lei de Licitação nº 
8.666/93 e a Lei nº 8.429/92, a 
qual trata dos atos de improbi-
dade administrativa. 

Contudo, o inconformismo com 
o entorno da vida política, so-
mado ao voluntarismo do Le-
gislativo continua buscando so-
luções agressivas sem propostas 
preventivas. Foi encaminhado, 
em julho de 2013, um pedido de 
revisão do Projeto de Lei do Se-
nado nº 204/11, aprovado, e que 
ora tramita na Câmara, em re-
gime de urgência, sob o número 
PL-5900/13, para acrescentar ao 
artigo 3º da Lei nº 8.072/90, a Lei 
dos Crimes Hediondos, o agra-
vamento das penas dos crimes de 
corrupção passiva e ativa.
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Art. 1º O art. 1º da Lei nº 8,072, de 
25 julho de 1990 (Lei dos Crimes 
Hediondos), passa a vigorar acres-
cido do seguinte inciso VIII: 

“Art. 1º (...)

VIII – peculato (art. 312, caput 
e §§ 1º e 2º), corrupção passiva 
(art.317, caput) e corrupção ativa 
(art.333, caput).”(NR)

Art. 3º Os arts. 312, 316, 317 e 333 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Pe-
nal), passam a vigorar com a se-
guinte redação:

(...)

“Corrupção passiva

Art. 317 (...).

Pena – reclusão, de 4(quatro) a 12 
(doze) anos, e multa (...).

§ 3º A pena é aumentada em até 
1/3 (um terço) na hipótese de ex-
pressivo dano causado por agente 
político ou ocupante de cargo efe-
tivo de carreira de Estado.” (NR)

“Corrupção ativa

Art. 333. (...)

Pena – reclusão de 4(quatro) a 12 
(doze) anos, e multa.

§ 1º (...)

§ 2º A pena é aumentada em até 
1/3 (um terço) na hipótese de ex-
pressivo dano causado por agente 
político ou ocupante de cargo efe-
tivo de carreira de Estado.” (NR)

Por fim, mas com grande poder 
de “ressaca”, temos o terrorismo. 
De difícil combate, suas ações têm 
base, muitas vezes, não só na ânsia 
do poder e no desejo de vantagens 
espúrias, mas, sobretudo, em fun-
damentalismo religioso ou ideo-
lógico. É motivo de preocupação 
mundial e tema de atenção privi-
legiada do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas, que lhe dedi-
cou várias resoluções1.

O Brasil, tendo ratificado várias 
convenções internacionais que ver-
sam sobre questões pontuais desse 
flagelo, com tantas vítimas fatais, 
também promulgou algumas leis 
que tratam de aspectos e conse-
quências de ações terroristas. Um 
exemplo é a Lei nº 10.744, de 09 
de outubro de 2003, que conceitua, 
no § 4º do seu art. 1º, ato terrorista 
como: “Qualquer ato de uma ou 
mais pessoas, sendo ou não agentes 
de um poder soberano, com fins 
políticos ou terroristas, seja perda 
ou dano dele resultante acidental 
ou intencional.”

A proposta do PLS-499/2013, que 
pretende definir os crimes de ter-
rorismo, e para tanto, propõe pe-

1 Resolução 883/1993; Resolução 1989/11 do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

nas severas, facilitará a tipificação 
penal dessas ações. Desta forma:

Art. 1º Esta lei define crimes de 
terrorismo, estabelecendo a com-
petência da Justiça Federal para 
seu processamento e julgamento, 
além de outras providências.

Terrorismo

Art. 2º Provocar ou infundir terror 
ou pânico generalizado mediante 
ofensa ou tentativa de ofensa à vida, 
à integridade física ou à saúde ou à 
privação da liberdade de pessoa.

Pena – reclusão de 15 (quinze) a 
30 (trinta) anos.

§ 1º Se resulta morte:

Pena – Reclusão de 24 a trinta anos.

§ 2º As penas previstas no caput e 
no § 1º deste artigo aumentam-se de 
um terço se o crime for praticado:

I – com emprego de explosivo, 
fogo, arma química, biológica ou 
radioativa, ou outro meio capaz de 
causar danos ou promover destrui-
ção em massa;

II – em meio de transporte coleti-
vo ou sob proteção internacional;

III – por agente público, civil ou 
militar, ou pessoa que aja em nome 
do Estado;

IV – em locais com grande aglo-
meração de pessoas;

V – contra o Presidente e o Vice
-Presidente da República, o Presi-
dente da Câmara dos Deputados, 

O inconformismo com o entorno da vida 
política, somado ao voluntarismo do legislativo continua 

buscando soluções agressivas sem propostas preventivas.

Opinião
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o Presidente do Senado Federal 
ou o Presidente do Supremo Tri-
bunal Federal;

VI – contra o Chefe de Estado ou 
Chefe de Governos estrangeiros, 
agente diplomático ou consular 
de Estado estrangeiro ou repre-
sentante de organização interna-
cional da qual o Brasil faça parte.

§ 3º Se o agente for funcionário 
público, a condenação acarretará 
a perda do cargo, função ou em-
prego público e a interdição para 
seu exercício pelo dobro do prazo 
da pena aplicada.

Bebendo da mesma fonte inspira-
dora – o calor das manifestações 
de rua, que se estendeu por todo 
o segundo semestre de 2013 –, o 
PLS-499 foi apresentado no Se-
nado no dia 28 de novembro des-
te mesmo ano. 

O triste episódio da morte do ci-
negrafista Santiago Andrade, que 
filmava protesto de rua quando 
foi atingido na cabeça pela explo-
são de um artefato, levou aquela 
casa do Congresso a acelerar sua 
tramitação. O projeto recebeu 13 
emendas de plenário ao longo do 
último mês de fevereiro, e reque-
rimento para que também venha 
a ser apreciado pela Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Na-
cional e pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça e Cidadania2. 

As emendas são basicamente pela 
expansão do alcance da norma, 
com tipificação de novas hipóteses 
de conduta terrorista e agravamen-
to de penas. Apenas uma, de núme-
ro 13 e autoria do Senador Romero 
Jucá, propõe tornar mais clara a re-

2 Para pauta de sessão de votação.

dação da lei quanto ao seu escopo, 
impedindo interpretações que bus-
quem o cerceamento do exercício 
legítimo do direito de manifestação 
popular e social. Diz a emenda 13:

Insira-se o seguinte art. 14, renu-
merando-se os demais, do PLS nº 
499, de 2013:

“Art. 14 Esta Lei não se aplica a 
manifestações políticas, conduta 
individual ou coletiva de pessoas, 
movimentos sociais ou sindicatos, 
movidos por propósitos sociais ou 
reivindicatórios, visando contes-
tar, criticar, protestar, apoiar com 
o objetivo de defender ou buscar 
direitos, garantias e liberdades 
constitucionais.” (NR)

Na verdade, a correta e apropriada 
aplicação de todos os normativos 
acima dependerá, em boa parte, 
de normas que ainda estão por vir. 
A Lei Anticorrupção ainda carece 
de decreto regulamentador, visto 
não serem todos seus dispositivos 
autoaplicáveis. A Lei de Lavagem 
de Dinheiro, no que tange ao se-
tor de seguros, também aguarda 
regulamentação pela Susep.

Por fim, espera-se que o PLS-
499/13 e o PL-5900/13 não venham 

a ser aprovados de forma açodada.  
Há que se ouvir para além das 
ruas todos os segmentos da socie-
dade, para que, ao longo da tra-
mitação, os temas sejam objeto de 
maior reflexão e do mais abran-
gente debate com a inclusão de 
representantes da sociedade civil 
e suas instituições, especialistas 
do Direito, sociólogos e psicólo-
gos, em audiências públicas para 
tanto convocadas. 

A pressa que marcou o caminho 
da aprovação das Leis nº 12.683/12 
e nº 12.846/2013, permitiu que 
restassem nos seus textos dis-
positivos obscuros e comandos 
de caráter subjetivo, deixando 
para a regulamentação de ambas 
a dura missão de preencher la-
cunas e aparar arestas de modo 
a permitir a aplicação efetiva e 
eficaz dessas normas. 
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direito Previdenciário pela UFRJ. 
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