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O sistema penal seletivo e a problemática dos crimes de “colarinho branco”
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&
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RESUMO
Não é necessário muito esforço para se notar que os crimes de colarinho branco são
bastante comuns na sociedade atual. Resta bastante claro que tais crimes, cometidos
de forma inescrupulosa pelas “elites”, geralmente são escondidos debaixo do tapete,
causando um incômodo  sentimento de  impunidade  e  impotência  nas  pessoas.  Em
contrapartida,  os  crimes  cometidos  pelas  camadas  mais  pobres  são  amplamente
divulgados e exaltados pelos sensacionalistas pelos meios de comunicação de massa.
Nesse contexto, é que se torna necessária uma reflexão acerca da problemática dos
crimes dessa natureza, sob o prisma do que se conhece por seletividade do Direito
Penal,  tendo em conta a teoria do etiquetamento e suas peculiaridades. O Sistema
Penal,  como  mecanismo  de  controle  social  para  manutenção  da  ordem  e  paz  na
sociedade, embora seja falho, deve buscar uma maior imparcialidade, de modo a evitar
a seletividade e a impunidade dos mais abastados. Não se pode olvidar, ainda, que se
faz mister a realização de reformas éticas, estruturais e políticas a fim de combater
esse tipo de delito e tornar mais efetiva a punição da “Elite do Crime”, de modo a
quebrar o sentimento de impunidade que já se disseminou pela sociedade.
Palavras-chave: Desigualdade social; Estigmatização, Impunidade.

Resumo
Ne  necesas  multan  da  penadon  por  noti  ke  “blanka  kolumo”  krimoj  estas  sufiĉe
komuna en la hodiaŭa socio. Restas sufiĉe klara ke tiajn krimojn, faritaj por senskrupula
maniero por la “elitoj” kutimas kaŝita sub la tapiŝo, kaŭzante malkomforta sento de
senpuneco kaj senhelpeco en homoj.
Kontraste, la krimoj faritaj de la malriĉuloj estas vaste disvastigita kaj altigita per 
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ekzaltita per la amaskomunikiloj. En tiu kunteksto estas ke interkonsiliĝo sur la temo de
krimoj de tiu naturo estas necesa, en la lumo de kio estas konata kiel elekteme de la
Kriminala Juro, konsiderante la etikeda teorio kaj ĝia proprecoj. Puna sistemo, kiel socia
kontrola mekanismo por subteni ordon kaj pacon en la socio, kvankan estas makhava,
devas serĉi pli granda senpartieco por eviti selectivity kaj senpunecon de la riĉuloj. Ne
povas forgesi, ankoraŭ, kiu estas tre grava elfareco de etikaj reformoj strukturaj kaj
politikaj por kontraŭbatali tian kulpon kaj fari ĝin pli efika puno de la "Elite de Krimo",
por rompi la senton de senpuniteco kiu disvastiĝis tra socio.
Ŝlosilvortoj: Socia neegalaĵo; stigmeco; Senpuneco.

Abtract
It is not necessary much effort to note that white-collar crimes are quite common in
today's  society.  It  is  very  clear  that  such  crimes  committed  unscrupulously  by  the
"elites"  are  usually  hidden  under  the  carpet,  causing  an  uncomfortable  feeling  of
impunity and helplessness in people. However, the crimes committed by the poor are
disclosed and exalted by the mass media. In this context, this reflection about crimes of
the kind becomes necessary, in the light of what is known as selectivity of criminal law,
considering the labeling approach theory and its peculiarities. The Penal System as a
social  control  mechanism for the order  and peacekeeping in  society,  even thoughis
flawed, should seek greater impartiality in order to avoid selectivity and impunity of
the  wealthy.  It  is  important  to  remember,  though,  that  it  is  necessary  to  perform
ethical, structural and political reforms, to combat this type of crime and make more
effective the punishment of "Elite of Crime", in order to break the sense of impunity
that already has spread through society.
Key words: Social inequality; Stimatization. Impunity.

Introdução

O presente estudo tem por escopo realizar uma análise crítica acerca do
Sistema Penal Brasileiro, dotado de um caráter eminentemente seletivo, já que pune
de  forma mais  severa  as  camadas  menos  favorecidas,  enquanto  os  detentores  de
melhor situação econômica não recebem o mesmo tratamento, devido ao fato de que
toda a atenção é voltada aos crimes cometidos pelos primeiros.

De início,  tem-se por objetivo tecer algumas considerações extraídas do
que se visualiza no atual cenário brasileiro, no qual o fenômeno da exclusão social está 
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fortemente  arraigado.  São abordados  temas  como  o  princípio  da  igualdade,  sob  o
ponto de vista formal e material, e a necessidade de tratamento desigual quando a
diferença o justifique a fim de que se concretize a verdadeira igualdade.

Na segunda parte  deste  artigo,  por  sua vez,  almeja-se tratar  do caráter
seletivo do Direito Penal,  tanto no momento da criminalização primária  quanto na
secundária, bem como do que vem a ser a teoria do etiquetamento (labeling approach)
e suas implicações.

Em um terceiro momento, busca-se focar no problema central do vertente
estudo, qual seja, a impunidade dos crimes do colarinho branco, suas peculiaridades,
como este é tratado na sociedade atual, as causas e a necessidade de reformas para
tentar melhorar o atual quadro existente em relação a esses delitos.

Destarte,  busca fomentar uma maior discussão sobre a inefetividade do
Sistema Penal em punir condutas dessa natureza jurídica e o que deveria ser feito a fim
de  que  houvesse  uma  maior  fiscalização  e  a  aplicação  de  uma  resposta  penal
proporcional ao delito cometido.

Obviamente, não se busca trazer uma solução milagrosa ao problema em
questão, porquanto se tem consciência de que se trata de um problema estrutural, que
vai  muito  além  da  mera  inovação  legislativa.  Não  obstante,  busca-se  fomentar  a
discussão a fim de ao menos tentar amenizar a atual  situação e proporcionar uma
gradual evolução nesse sentido.

O abismo entre camadas pobres e ricas em razão da desigualdade social no Brasil

Um  assunto  de  notória  relevância  e  que  deve  ser  colocado  em  pauta
quando se trata acerca do caráter seletivo do Sistema Penal Brasileiro é o fenômeno da
desigualdade social,  o  qual  assola o Brasil  de  forma gritante:  enquanto uns detêm
riquezas em excesso, outros mal têm o mínimo para sua subsistência. 

Essa  diferença  abismal  existente  dentro  de  um  mesmo  meio  gera  a
marginalização dos pobres, os quais não conseguem se inserir na sociedade como 
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cidadão verdadeiramente dotado de dignidade.

Conforme lembra Dallari, “todos os seres humanos devem ter asseguradas,
desde  o  nascimento,  as  condições  mínimas  necessárias  para  se  tornarem  úteis  à
humanidade, como também devem ter a possibilidade de receber os benefícios que a
vida em sociedade pode proporcionar.” (DALLARI, 2004, p. 12)

No  entanto,  o  que  se  nota  é  que  nem  todos  nascem  com  as  mesmas
oportunidades, o que é resultado das discrepâncias havidas entre as camadas sociais.

A fim de que se possa analisar quem são os excluídos, pondera Kazmierczak
(2010, p. 21) que, para alguns autores, a exclusão social parte da noção de pobreza,
apenas, enquanto que, para outros, parte de um complexo de fatores. Assevera, ainda,
que a exclusão social pode ser originalmente relacionada à situação de “não ter”: não
ter acesso à terra, ao trabalho, à renda ou às demais necessidades do ser humano. 

Não obstante, na mesma linha de pensamento do autor, é possível inferir
que a exclusão, em verdade, resulta de um processo muito mais amplo e complexo,
que supera o simples “não ter”, de modo que se afirmar que “a exclusão se encontra
inserida nos diversos problemas gerais da sociedade”. (KAZMIERCZAK, 2010, p. 22)

Por  conseguinte,  vale  lembrar  que  um  dos  objetivos  fundamentais  da
República  Federativa  do  Brasil,  insculpido  no  art.  3º,  III,  da  nossa  Carta  Maior,  é
“erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”.
Infelizmente, como é sabido, na realidade, o que se observa é uma nítida dificuldade
em se concretizar tal fito, uma vez que o Brasil, por motivos históricos, culturais e até
geográficos, por se tratar de um país de grande extensão, não consegue alcançar essa
homogeneização de forma efetiva.

Nesse  contexto,  insta  consignar  que  a  igualdade,  direito  fundamental
anunciado  também  pela  Constituição  Federal,  em  seu  art.  5º,  caput,  se  revela  de
indistinta importância ao se discutir a questão da desigualdade e da exclusão social. 

Com efeito, todos são iguais perante a lei, independentemente da classe
social que ocupe. Essa é a chamada igualdade formal, também nominada por José 
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Afonso da Silva de “igualdade perante a lei”, isto é, significa que todos são iguais diante
da  lei,  já  que  a  norma  é  aplicada  de  forma  igual,  geral  e  abstrata  para  todos  os
membros da sociedade, mesmo que gere discriminações (SILVA, 2001, p.218).

Resta evidente que, sob esse aspecto meramente formal, não se alcança a
verdadeira igualdade,  porquanto se baseia apenas puramente no normativismo, no
sentido de que a lei abstrata e geral deve ser igual para todos sem qualquer distinção,
colocando no mesmo patamar a classe dos ricos e dos pobres, como se tivessem as
mesmas condições sócio-econômicas (SILVA, 2001, p.217).

A igualdade material, ou “igualdade na lei”, a seu turno, está baseada na
máxima  de  Rui  Barbosa,  inspirado  na  lição  de  Aristóteles,  em  que  se  deve  tratar
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades.
Vale dizer, a igualdade material ou substancial é aquela que se baseia na interpretação
da norma abstrata, de acordo com o caso concreto, não ignorando as dificuldades do
indivíduo que o torna desigual,  de  modo a suprir  a  diferença que o desiguala dos
demais.

É o que se extrai pelo seguinte trecho, do texto conhecido como Oração aos
Moços, de Rui Barbosa:

A  regra  da  igualdade  não  consiste  senão  em  aquinhoar
desigualmente  aos  desiguais,  na  medida  em  que  se  desigualam.
Nesta desigualdade social,  proporcionada à desigualdade natural, é
que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da
inveja, do orgulho ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou
a  desiguais  com  igualdade,  seria  desigualdade  flagrante,  e  não
igualdade real. (BARBOSA, 1997, p. 26)

É por tal razão que o princípio da isonomia, ante seu viés constitucional,
deve ser adotado como norte a ser seguido,  tanto pelos operadores do Direito,  ao
aplicar e interpretar as normas, quanto aos administradores e juízes, ao se deparar
com situações cotidianas, em que se exige sua atuação.
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Nos termos do raciocínio esposado por Dallari (2004, p. 47-48),

[...] Se todos nascem iguais, valendo a mesma coisa, como se explica
que uns já  nasçam muito ricos,  tendo toda assistência, proteção e
conforto,  enquanto  outros  nascem  miseráveis,  mal  podendo
sobreviver, sem cuidados médicos e sem a certeza de que terão os
próprios  alimentos  indispensáveis  à  vida?  Como  justificar  essa
diferença de situações e de possibilidades, se no momento em que
nascem as crianças são iguais e não existe como saber o que cada
uma fará de bem ou de mal, de útil ou de inútil, durante sua vida? Aí
está,  justamente,  a  principal  diferenciação  estabelecida  pela
sociedade contra a natureza, que acaba acarretando consequências
para a vida inteira das pessoas. Os seres humanos nascem iguais, mas
a sociedade os trata, desde o começo, como se fossem diferentes,
dando muito mais  oportunidades a uns do que a outros.  E  isso é
apoiado  pelas  leis  e  pelos  costumes,  que  agravam  ainda  mais  o
tratamento desigual  e criam grande número de barreiras para que
aquele que foi tratado como inferior desde o nascimento consiga uma
situação  melhor  dentro  da  sociedade.  Assim,  por  exemplo,  um
menino que nasce numa favela é igual ao que nasce numa família rica
e vale o mesmo que este, mas dificilmente o favelado conseguirá boa
alimentação  e  boas  escolas  e  desde  cedo  será  tratado  como  um
marginal. Essa discriminação irá acompanhá-lo pela vida inteira. Fica
bem evidente, portanto, que um menino nascido numa favela não
tem o direito à igualdade de oportunidades, embora a própria lei diga
que todos são iguais.

Em se tratando do tema exclusão social, é que se deve ter em mente o
referido  postulado,  a  fim  de  tentar  amenizar  a  dilacerante  desigualdade  social  e
econômica.

Ainda, acerca do princípio da isonomia, Santana refere que

A  busca  pela  realização  da  ideia  de  igualdade,  em  suma,  confere
tratamento jurídico distinto a certos grupos ou clivagens. O objetivo
fundante  de  mitigar  as  desigualdades  está  presente  em  muitas
passagens  de  nosso  ordenamento  jurídico,  gerando  direitos
específicos.  Assim,  é  de  todo  saudável  que  o  universo  jurídico
dialogue, permanentemente, com as tensões impulsionadas pelas 
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assimetrias  socioeconômicas,  socioculturais  e  biológicas  da
comunidade, o que se dará sempre em proveito da dignidade do ser
humano. (SANTANA, 2012, p. 292)

Alude Piovesan, nesse diapasão, que odiosas distinções já foram feitas ao
longo da história, de modo a aniquilar o supraprincípio da isonomia:

Ao longo da história as mais graves violações aos direitos humanos
tiveram como fundamento a dicotomia do “eu versus o outro”, em
que a diversidade era captada como elemento para aniquilar direitos.
Vale dizer, a diferença era visibilizada para conceber “o outro" como
um ser menor em dignidade e direitos, ou, em situações limites, um
ser esvaziado mesmo de qualquer dignidade, um ser descartável, um
ser supérfluo, objeto de compra e venda (como na escravidão) ou de
campos de extermínio (como no nazismo). Nesta direção, merecem
destaque  as  violações  da  escravidão,  do  nazismo,  do  sexismo,  do
racismo,  da  homofobia,  da  xenofobia  e  de  outras  práticas  de
intolerância. (PIOVESAN, 2010, p. 48)

Pois bem. Em que pese seja necessário que a lei confira substancialmente a
todos o mesmo tratamento jurídico, o que se verifica, de modo bastante evidente, é
que o Sistema Penal Brasileiro não trata de forma igual aqueles que infringem a lei.

É o que se pretende abordar no próximo capítulo.

Uma abordagem sobre a teoria do etiquetamento e a seletividade do sistema penal

Nesse momento, importa salientar que, embora se acredite na existência
de uma pretensa “igualdade perante a lei”, conforme dito alhures, o que se verifica é
que, mormente na seara penal, as normas desta natureza parecem estar, muitas vezes,
direcionadas à classe social menos favorecida.

Conquanto seja a norma jurídica definida como geral e abstrata, o que se
vislumbra, na realidade, é que o sistema penal seleciona indivíduos determinados para 
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punir, por isso o termo “seletividade”.

Forçoso reconhecer  que,  conforme aduz  Silva  (2007,  p.  251),  o  sistema
tende a ser seletivo e desigual. Há um mito de que o Direito Penal trata igualmente
todos os cidadãos. A igualdade formal perante a lei pode até existir, mas o tratamento
isonômico da igualdade material desmorona-se na primeira visita a um Distrito Policial
ou a uma cadeia pública. O tratamento dispensado às pessoas varia de acordo com o
nível social a que pertencem: aqueles que têm posse, ou aparentam ter, livram-se da
perseguição penal, ou a prolongam, com muita facilidade.

Os pobres, ao contrário, não raro, acabam “mofando” nas celas de
uma penitenciária ou aguardando, anos a fio, uma decisão sobre sua
situação.  Não  é  sem  motivo  que  em  nosso  país  se  criou  o
entendimento  de  que  o  sistema  penal  só  funciona  contra  pretos,
pobres e prostitutas. (SILVA, 2007, p. 251)

É nesse contexto que se observa o efeito perverso do sistema penal, que se
afasta do seu caráter ressocializador e preventivo, e exalta o seu caráter puramente
repressivo.

Nesta senda, é o pensamento de Ferreira (2007, p. 164):

Qual seria então o efeito perverso do Direito Penal? Seria o uso desse
mecanismo de força Estatal de forma mais rigorosa; ou seja, acima do
necessário,  já  que  a  justiça  penal  reside  na  justa  equação  entre
suficiência  e  necessidade  da  pena  para  que  surta  os  efeitos  de
prevenção e reprovação do delito. E seria o uso desnecessário dessa
força  Estatal  justamente  contra  aquela  população  marginalizada
(periférica), explorada ao longo dos tempos e que não tem acesso aos
bens  de  consumo  da  vida  moderna,  sem  visar  à  recuperação,
regeneração  ou  reeducação,  mas  como  forma  de  segregação,
separação, isolamento ou confinamento, por meio da pena de prisão,
sob o argumento de que a sociedade precisa  de segurança e não
pode ficar a mercê de tais indivíduos que representam uma ameaça
constante  aos  direitos  dos  mais  favorecidos –  o  que representa  o
medo anterior ao delito, mas que na verdade visa assegurar ao grupo
social dominante a monopolização do uso dos bens de consumo e das

84

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 – Ano II – Volume II – Número V                                                                                                                    INNS – 2358-7482

oportunidades materiais.

Significa  dizer  que  a  camada  mais  pobre  da  população  que  vive  nos
subúrbios  e  favelas  tende  a  aparecer  mais  nas  estatísticas  como  a  “população
criminosa”. 

Assim, Alessandro Baratta (2002, p. 165) refere que

As  maiores  chances  de  ser  selecionado  para  fazer  parte  da
“população criminosa” aparecem,  de fato,  concentradas nos níveis
mais baixos da escala social (subproletariado e grupos marginais). A
posição  precária  no  mercado  de  trabalho  (desocupação,  sub-
ocupação, falta de qualificação profissional) e defeitos de socialização
familiar e escolar, que são características dos indivíduos pertencentes
aos níveis mais baixos,  e que na criminologia positivista e em boa
parte da criminologia liberal contemporânea são indicados como as
causas da criminalidade, revelam ser, antes, conotações sobre a base
das quais o status de criminoso é atribuído.

As estatísticas oficiais nos demonstram, ainda, conforme dispõe Silva (2007,
p. 247), a ocorrência de um grande número de delitos praticados pela camada mais
pobre da população. O que se nota é que os presídios sempre estão abarrotados de
indivíduos das classes mais pobres, sendo possível supor erroneamente que os menos
favorecidos praticam mais crimes. No entanto, as pessoas das camadas mais abastadas
praticam tantos ou mais delitos que os da criminalidade comum: o que os diferencia é
que aqueles que escapam ao processo e à condenação, ora porque podem contratar
bons advogados para defendê-los – os quais utilizam de todos os meios para impedir a
persecução  penal,  mormente  o  instituto  da  prescrição  –  ora  porque  as  leis  os
favorecem.

Sob  a  perspectiva  de  Wacquant  (2002,  p.  100)  as  prisões  podem  ser
comparadas aos denominados guetos, conforme aduz:

Uma comparação histórica-analítica entre o gueto e a prisão pode
ajudar a esclarecer as propriedades de um e de outro. Pois essas duas
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organizações pertencem claramente a uma mesma classe, a saber, as
instituições de confinamento forçado: o gueto é um modo de “prisão
social”.  Enquanto  a  prisão  funciona  à  maneira  de  um  “gueto
judiciário”.  Todos os  dois  têm por missão confinar  uma população
estigmatizada  de  maneira  a  neutralizar  a  ameaça  material  e/ou
simbólica que ela faz pesar sobre a sociedade da qual foi extirpada.

Discorre Baratta (2002, p. 162), em suas lições, que a igualdade, no tocante
à lei penal, não passa de um mito, quando afirma que:

a) O direito penal não defende todos e somente os bens essenciais,
nos quais estão igualmente interessados todos os cidadãos, e quanto
pune as ofensas aos bens essenciais o faz com intensidade desigual e
de modo fragmentário; b) a lei penal não é igual para todos, o status
de criminoso é distribuído de modo desigual entre os indivíduos; c) o
grau  efetivo  de  tutela  e  a  distribuição  do  status  de  criminoso  é
independente  da  danosidade  social  das  ações  e  da  gravidade  das
infrações à lei,  no sentido de que estas não constituem a variável
principal da reação criminalizante e da sua intensidade

Nesse ínterim, afirma Batista (2005, p. 25), com maestria:

O  sistema  penal  é  apresentado  como  igualitário,  atingindo
igualmente  as  pessoas  em  função  de  suas  condutas,  quando  na
verdade  seu  funcionamento  é  seletivo,  atingindo  apenas
determinadas pessoas, integrantes de determinados grupos sociais, a
pretexto de suas condutas. 

Logo, a igualdade, ora abordada, portanto, é, na prática, um mito. É o que
discorre Baratta (2002, p. 165), no intuito de explicar tal fenômeno:

O  direito  penal  tende  a  privilegiar  os  interesses  das  classes
dominantes,  e  a  imunizar  do  processo  de  criminalização
comportamentos socialmente danosos típicos dos indivíduos a elas
pertencentes, e ligados funcionalmente à existência de acumulação
capitalista,  e  tende  a  dirigir  o  processo  de  criminalização,
principalmente para formas de desvio típicas das classes subalternas.
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Imperioso frisar que a questão dos estereótipos é bastante pertinente ao
assunto em tela. Isso porque a criação destes é peça fundamental no funcionamento
das agências do sistema penal: essa parcela da população, formada principalmente por
“pessoas feias”, torna-se público-alvo do sistema penal e sofre a consequência mais
evidente da criminalização secundária,  como se pobreza e prisão fossem elementos
indissociáveis. (ZAFFARONI, et al, apud BOLDT, 2013, p. 86).

Assim, como se verá mais adiante, os “criminosos” dos crimes do colarinho
branco dificilmente são tachados como tal. Significa dizer que a “elite do crime” não é
vista pela sociedade como criminosos.  Por  sua vez,  os  autores de crimes de furto,
roubo, entre outros ligados ao patrimônio, são indubitavelmente vistos como “ladrões”
e eternamente carimbados  com esta  pecha,  o  que  justifica  o  nome da teoria  que
explica tal fenômeno: a teoria do etiquetamento (labeling approach).

A chamada teoria do etiquetamento, ou labeling approach, nas palavras de
Greco (20005, p. 52), “encontra suas raízes na obra de Émile Durkhein, que se referiu
aos processos de construção da delinquência e a normalidade dela”. 

Não  é  necessário  demasiado  esforço  para  se  notar  que  os  meios  de
comunicação,  que  auxiliam  no  processo  de  etiquetamento,  muitas  vezes,  criam
“inimigos”, de modo a causar repúdio pela sociedade, que rotulam os acusados e os
estigmatizam, deixando totalmente de lado o caráter social e ressocializador da pena,
ou de recuperação do condenado.

O desvio e a criminalidade não são, portanto, uma qualidade intrínseca da
conduta ou uma entidade ontológica preconstituída à reação social e penal, mas uma
qualidade  (etiqueta)  atribuída  a  determinados  sujeitos,  por  meio  de  complexos
processos de interação social, isto é, de processos formais e informais de definição e
seleção. (BOLDT, 2013, p. 41)

Esse  inimigo,  na  perspectiva  do  que  se  conhece  por  Direito  Penal  do
Inimigo, é aquele que insiste em delinquir, é o inimigo do Estado, o que representa um
adiantamento da punibilidade.
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Dessa forma, Jakobs (2007, p. 36) assinala que

um indivíduo que não admite ser obrigado a entrar em um estado de
cidadania não pode participar dos benefícios do conceito de pessoa.
E é que o estado natural é um estado de ausência de norma, quer
dizer,  a  liberdade  excessiva  tanto  como  de  luta  excessiva.  Quem
ganha  a  guerra  determina  o  que  é  norma,  e  quem  perde  há  de
submeter-se a essa determinação.

Para ele, o Estado, “pode proceder de dois modos com os delinquentes:
pode  vê-los  como  pessoas  que  delinquem,  pessoas  que  cometeram  um  erro,  ou
indivíduos  aos  que  há  de  impedir  mediante  coação  que  destruam  o ordenamento
jurídico”.

Essa última visão parece ser, infelizmente, a adotada pelo Sistema Penal. 

Resta nítido, pois, que o estigma de criminoso afeta muito mais o marginal,
o “trombadinha”, do que aquele profissional que pratica apropriação indébita dentro
de uma grande empresa, ou o corrupto que vive a sonegar impostos.

Não se pode olvidar, ainda, “que o processo de etiquetamento induz que, a
partir do momento em que o sujeito delinque, a sociedade já passa a estigmatizá-lo de
delinquente”. (GRECO, 2005, p. 53)

A partir dessa ideia, é possível notar que aquele que pratica o delito passa a
ser reconhecido por ele próprio como marginal, como delinquente.

Consigne-se, nesse diapasão, que, conforme aduz Greco (2005, p. 53), uma
vez adquirido o status de desviado ou de delinquente, dificilmente essa situação se
alterará, em virtude de dois principais motivos, mencionados pelo autor:

a)  Pela  dificuldade  da  comunidade  aceitar  novamente  o  indivíduo
etiquetado; b) Porque a experiência de ser considerado delinquente,
e a publicidade que isso comporta,  culminam em um processo no
qual o próprio sujeito se concebe como tal.
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Ante o exposto em linhas anteriores, é possível afirmar, com propriedade,
baseando-se nas lições de Bianchini  (2000, p.  62),  que há,  assim, um abandono do
direito penal do fato e a eleição de um direito penal do autor: selecionam-se pessoas e
não  ações,  como  também  fica  evidente  que  seu  alvo  são  pessoas  determinadas,
segundo a classe a posição social.

Considerando  os  aspectos  da  seletividade  e  do  etiquetamento  social,
passa-se a analisar o peculiar caso dos crimes do colarinho branco e seu tratamento
jurídico, visto que, por se tratar notadamente de crime cometido por pessoas de alto
escalão, dificilmente são detectados, o que deixa mais que revelado o caráter seletivo
do Sistema Penal.

Os crimes do “colarinho branco” e sua repercussão social

Passa-se a tratar,  agora, do instigante assunto que envolve os crimes do
colarinho branco, ou white-collar crime. White-collar workers, expressão utilizada nos
Estados Unidos da América no cenário das empresas, os trabalhadores de colarinho
branco, recebem essa denominação por serem pessoas de grande influência dentro de
companhias,  diferentemente  dos  chamados  blue-collar  workers (trabalhadores  do
colarinho  azul),  que  desempenham  geralmente  trabalhos  não  intelectuais  e  sem
caráter decisório.

O processo criminalizador parece não atingir as classes mais abastadas, as
quais passam a impressão de estar imunes de qualquer repressão penal.

É o que assevera Silva (2007, p. 242) no seguinte trecho:

A legislação pátria, reflexo dos valores sociais, entende que, quando a
repressão penal se dirige contra condutas que maculam as relações
de produção e afetam o patrimônio dos privilegiados, ela deve ser, de
regra,  violenta  e  inexorável.  Porém,  a  classe  dominante,  que  na
maioria  das  vezes  não  é  atingida  pelo  processo  criminalizador,
também delinque. Seus crimes estão ligados, de forma muito estreita,
às suas práticas negociais e empresariais. Afetam, de maneira muito
mais grave, a sociedade, causando prejuízos financeiros e econômicos
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incomensuráveis.  Mesmo  assim,  a  repressão  penal  é  aplicada  de
maneira suave e ineficaz. É preciso, pois, repensar o combate a essa
forma de criminalidade como um imperativo da justiça.

Em termos de dano, os crimes dessa natureza são os que mais prejudicam a
sociedade, pois a atinge de forma global, nos mais diversos aspectos, na medida em
que desfalca o Estado, que acaba se revelando deficiente, sendo que o reflexo negativo
se torna bastante evidente na população de baixa renda, que necessita dos recursos do
Estado para realização de seus direitos primários.

Os delitos econômicos e financeiros talvez sejam os que, em nosso país,
causem  mais  danos  ao  desenvolvimento  social.  Afirma-se  que  a  corrupção  nas
atividades econômicas aumenta, em muito, o chamado “custo Brasil”. Além disso, a
delinquência econômica também lesiona a vida e a integridade física das pessoas, na
medida em que, com os desfalques por eles produzidos, o Estado fragiliza-se e passa a
não  prestar  um  bom  serviço.  Os  setores  mais  afetados  são  exatamente  aqueles
imprescindíveis  à  população  de  baixa  renda,  como  a  saúde,  educação,  habitação,
segurança etc. (SILVA, 2007, p. 246-247)

Em  que  pese  os  prejuízos  decorrentes  da  criminalidade  “invisível”  –
corrupção,  desvio  de  dinheiro  público,  fraudes  nas  licitações,  fraudes  contra  a
previdência, lavagem de dinheiro etc. – serem muito maiores à sociedade, a mídia e o
clamor público se volta principalmente à repressão da criminalidade visível – furtos,
homicídios, estupros, lesões corporais, objeto de constante espetacularização nos mais
variados  noticiários  e  presença  marcante  no  imaginário  coletivo.  (ALMEIDA,  apud
BOLDT, 2013, p. 88)

Assim, quando os detentores do colarinho branco cometem algum crime
valendo-se de uma posição, o que se vislumbra é uma caracterização atípica do que
geralmente se tem de um criminoso.

Nesse sentido, conforme expressa Coleman (2005, p. 1), sabiamente, para 
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grande parte das pessoas, os assaltantes, os assassinos e traficantes são o cerne do
problema  criminal.  Porém,  os  danos  que  tais  criminosos  causam  são  minúsculos
quando comparados com os de criminosos respeitáveis, que vestem colarinho branco e
trabalham para organizações mais poderosas.

E continua:

Estima-se que as perdas provocadas por violações das leis antitruste –
apenas um item de uma longa lista dos principais crimes do colarinho
branco  –  sejam  maiores  do  que  todas  as  perdas  causadas  pelos
crimes notificados à polícia em mais de uma década, e as relativas a
danos e mortes provocadas por esse crime apresentam índices ainda
maiores. (COLEMAN, 2005, p. 1).

O motivo que leva  à  concretização desse  tipo  penal  é,  notadamente,  a
busca por sempre ter mais. Essa espécie de delinquente, segundo Silva (2007, p. 242).
“não é um marginalizado social, um desvalido da sorte, que busca no crime a satisfação
de suas necessidades primárias.” 

O que os motiva, na maioria das vezes, é a ambição desmedida, a ganância
pelo lucro, a vontade de tornarem seu patrimônio ainda maior. Não se importam com
os meios utilizados para enriquecer. O móvel de suas condutas é somente o poder que
o dinheiro representa, a posição social e as benesses desses advindas. (SILVA, 2007, p.
240)

Por deter  um preparo intelectual  superior  ao do criminoso comum, em
razão  da  posição  social  que  ocupa,  do  nível  de  escolaridade  exigido  para  o
desempenho de sua função, conclui-se que a reprovação social pela sua conduta ilegal
deveria ser maior, pois representa uma atitude totalmente antiética.

O  que  se  observa  é  que  o  criminoso  econômico,  em  geral,  possui  um
preparo intelectual muito maior que o do criminoso comum. Tiveram oportunidade de
frequentar boas escolas,  cursar universidades conceituadas, muitos com estudos no
exterior, bem como puderam se preparar para a atividade profissional. Sendo assim, 
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seu  comportamento  revela,  além  de  uma  consciência  do  prejuízo  que  causam  à
sociedade, uma verdadeira ausência de eticidade social, de solidariedade. (FELDENS
apud SILVA, 2007, p. 241)

Cumpre  referir,  nesse  aspecto,  que,  nos  dias  atuais,  esse  conceito  foi
alargado  a  fim  de  abarcar  também  outras  formas  de  delinquência  no  âmbito
econômico, tais como os crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes contra a
ordem econômica e tributária, contra as relações de consumo, delitos contra o sistema
previdenciário, etc. (SILVA, 2007, p. 239)

No  que  concerne  ao  ordenamento  jurídico  brasileiro,  interessante
consignar que há um cipoal de leis que buscam disciplinar os crimes dessa espécie,
como a Lei dos Crimes do Colarinho Branco, de n. 7.492/1986, que define os crimes
praticados contra  o Sistema Financeira Nacional;  a  Lei  dos  Crimes contra a  Ordem
Tributária, Econômica e contra as relações de consumo (Lei n. 8.137/1990; o Código de
Defesa  do  Consumidor  (Lei  n.  8.078/1990  e  a  Lei  Antitruste  (Lei  n.  8.883/1994).
(CERQUEIRA, 2010, p. 124)

O  sistema  está  despreparado  ante  essa  realidade:  a  polícia  não  tem
estrutura  suficiente  e  mecanismos  eficazes  para  lidar  com  os  crimes  do  colarinho
branco, enquanto que as próprias vítimas, frequentemente desconhecem a proibição
dessas condutas.

Calha ressaltar que, em regra, o referido delito é cometido por pessoa de
elevado status sócio-econômico e social, de respeitabilidade no ambiente profissional,
no âmbito de sua função e ocupação, de modo a violar um dever de confiança. Essas
infrações  penais  não  possuem  representatividade  alguma  nas  estatísticas,  embora
ocorram em larga escala,  uma vez que são de difícil  apuração em decorrência das
circunstancias em que são praticadas.

É  o  que  se  pode  chamar  de  “cifra  negra”,  “um  campo  escuro  da
delinquência”,  consistindo  na  “existência  de  um  bom  número  de  infrações  penais,
variável  segundo  a  sua  natureza,  que  não  seria  conhecido  ‘oficialmente’,  nem
detectado pelo sistema e, portanto, tampouco perseguido”. (CERVINI, 2002, p. 185)
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A probabilidade dos crimes da elite serem vistos pela sociedade é muito
inferior que aqueles cometidos pelos menos favorecidos: a visibilidade destes últimos é
escancarada e, por assim ser, acaba causando um desvio de atenção e focando os olhos
da sociedade especialmente para  estes,  ficando as  camadas abastadas  impunes ao
“etiquetamento”.

E mesmo quando revelados e apurados, em face do poder econômico que
detêm os autores desses crimes, estes dificilmente são mantidos por muito tempo em
cárcere, haja vista a possibilidade de pagamento de fiança e da própria impressão de
que não oferecem periculosidade, diferentemente daqueles que pertencem às classes
sociais mais baixas, em que a pena privativa de liberdade é utilizada em larga escala.

Com efeito, Santos (1999, p. 243) prudentemente assevera que

As pessoas de classe sócio-econômica mais alta são mais poderosas
política e financeiramente e escapam em maior número à detenção e
à  condenação  do  que  as  pessoas  a  quem  falta  aquele  poder.  E
acrescente  que  tais  agentes  não  são  detidos  por  polícias
uniformizadas,  não  são  julgadas  por  tribunais  criminais  e  não  são
enviados  para  prisões;  [...]  Por  esta  razão,  tais  ofensas  não  são
incluídas nas estatísticas criminais. 

Desta feita, por reconhecer a inefetividade do sistema penal na apuração
desse tipo de crime, é que se propõe a presente reflexão e se passa, por conseguinte, a
tratar acerca de possíveis reformas que amenizariam os efeitos nefastos dos crimes do
colarinho  branco,  embora  se  reconheça  que  se  trata  de  um  inegável  problema
estrutural do poder punitivo.

Conforme anota Coleman (2005, p. 380-381), baseado no que foi apontado
por Durkheim, há muito tempo, o crime é inevitável. A função da lei criminal é criar o
crime  por  meio  da  rotulação  de  certas  pessoas  e  comportamentos  como
transgressores. Uma lei deixa de ser necessária quando não é violada por ninguém,
pelo que se pode afirmar que certo número de crimes do colarinho branco é inevitável
em qualquer sociedade cujo sistema jurídico esteja baseado em padrões universais 
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aplicáveis a todas as camadas sociais.

Contudo, lembra o referido autor (2005, p. 381), a incidência desses crimes
vai  muito  além  do  mínimo  inevitável,  o  que  causa  preocupação,  pois  as  cifras  de
nenhum tipo de crime nem mesmo se aproximam das centenas de milhares de vidas e
de dinheiro perdido a cada ano resultantes dele.

Desta  feita,  como  lidar  com  esse  problema  urgente?  Embora  seja
impossível saber quais medidas seriam eficazes para tentar sanar tal impasse, serão
propostas, de forma bastante sucinta, algumas reformas que poderiam ajudar.

A priori, Coleman (2005, p. 381) cita a reforma ética como uma hipótese de
contornar  a  situação,  trazendo,  em  síntese,  as  seguintes  ideias:  necessidade  de
alterações culturais e estruturais quanto aos indivíduos, por meio de um afastamento
do individualismo competitivo; obrigatoriedade de cursos sobre ética nas faculdades
de administração,  criação de Códigos  de Ética para cada setor e maior esforço das
corporações para estimular a prática destes (é claro que se tem consciência de que
somente isso não resultará em algum milagre); alteração nas recompensas estruturais,
de  modo  que  o  comportamento  ético  compense  mais  do  que  o  comportamento
criminoso (aumentar as sanções civis e criminais para as transgressões ou criação de
prêmio público para corporações que mantinham elevados padrões éticos, o qual seria
amplamente divulgado, fazendo com que aqueles que não conseguissem manter esse
padrão teriam então uma publicidade negativa).

Afirma,  ainda,  que  conquanto  punições  rigorosas  possam  ser  úteis,  há
outras  alternativas  que  podem  ser  até  mais  eficazes.  A  reforma  da  polícia,  com
implantação  de  programas  melhores  de  treinamento  para  novos  funcionários  e
contratação de gerentes de alto nível que se oponham duramente ao menor ato de
corrupção, os quais estão mais propensos a mudança de cultura a longo prazo.

Para  aplicação  dessas  reforma,  sugere  que  deve  haver  uma  maior
expressividade nas penas e multas a fim de coibir tais condutas e intimidar sua prática. 

Reformas estruturais são igualmente necessárias, já que o melhor se fazer é
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“cortar o mal pela raiz”, é atacá-lo em suas origens. Segundo Coleman (2005, p. 391-
392), deve haver uma valorização da prevenção, e não depender do sistema da justiça
apenas  para  punir  os  transgressores  depois  do  fato  consumado.  Ocorre  que  isso
envolve  disputas  ideológicas,  porém,  poderiam  ter  bastante  eficácia.  Exemplifica  o
autor  a  proposta  de  se  incluir  representantes  do governo no conselho  diretor  das
grandes corporações, a fim de evitar a prática de atos ilegais.

Por fim, dispõe o mencionado autor (2005, p. 395) que uma combinação
sensata  das  propostas  discutidas  anteriormente,  se  aplicada  de  forma  rigorosa,
provocaria o declínio dos crimes do colarinho branco. A dificuldade em lidar com eles
está  não  só  na  descoberta  de  soluções  viáveis,  como  também  no  êxito  de  sua
implementação, o que poderia ser resolvido por meio de reformas políticas.

Propõe o autor (2005, p. 396), assim, a mudança no que tange ao sistema
atual  de  financiamento  de  campanhas  políticas,  que  atualmente  depende  das
contribuições  de campanha feitas por pessoas  ou corporações com interesses bem
definidos, o que atrapalha na batalha contra o crime do colarinho branco11, por meio
da  criação  de  um  sistema  de  financiamento  estadual  e  federal  das  companhas
eleitorais, em fundos governamentais.

Desta feita, não se ignora que se faz necessária uma série de mudanças,
pois  não se trata de soluções perfeitas,  mas pelo menos o sistema se tornaria  um
pouco mais justo.

Considerações finais

Buscou-se  apontar  no  presente  estudo  o  quão  funestas  são  as
consequências  advindas  de  um  modelo  de  Sistema  Penal  seletivo,  haja  vista  a
desigualdade social abissal existente em nosso país. O Direito Penal etiquetador, que já
possui uma “clientela” específica, além de punir mais severamente as camadas mais 

11.  Como afirmou o assistente de um candidato em relação ao crime corporativo: “nenhum candidato
democrata à presidência coloca o crime corporativo como tema de campanha [...] porque com isso a
fonte secaria. (COLEMAN, 2005, p. 396).
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pobres,  também nelas coloca o estigma de criminoso,  e  funciona como verdadeiro
processo marginalizador.

Nada  obstante  a  incessante  busca  pela  igualdade  material  no  Estado
Democrático de Direito, é bastante perceptível a dificuldade em concretizá-la, uma vez
que as classes dominantes acabam sendo evidentemente privilegiadas pela sua posição
social,  que  parece  estar  imune  a  qualquer  processo  de  criminalização.  Já  os  ditos
“miseráveis”, os “oprimidos”, são vítimas de um processo penal muito mais árduo.

Entretanto, criminalidade não é sinônimo de pobreza. E é em razão disso
que se justifica a discussão acerca dos crimes do colarinho branco, crimes próprios da
casta abastada. É fundamental, ainda, a realização de mudanças estruturais, éticas e
principalmente  culturais:  uma  revolução  na  postura  da  própria  sociedade  frente  a
crimes  dessa  natureza,  pois  assim  tornar-se-ia  possível  visualizar  uma  melhora  na
angustiante impunidade que assola nosso país.
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