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RESUMO

Com o advento da globalização, cumpre salientar que a criminalidade mudou, aperfeiçoando-se e buscando outras formas e ideais de se 
estabelecer e praticar o crime. Com efeito, verdadeiras estruturas criminosas foram criadas com o escopo de se realizar crimes através de grandes 
empresas e conglomerados. Assim, a criminalidade passou a adotar estes mecanismos condizentes com a sociedade da informação para a 
perpetração de delitos, delitos empresariais, os quais afetam toda uma coletividade e, dependendo da situação, fragilizam toda uma economia 
gerando, consequentemente, uma sociedade de risco. O mais difícil é conseguir a identificação dos verdadeiros mentores destes crimes 
empresariais realizados a partir desta sociedade da informação, vez que a identificação destas mentes intelectuais que estão por trás de toda a 
estrutura criminosa organizada quase não aparecem, o que torna quase que impossível sua identificação. A partir disso, Roxin trabalha e 
desenvolve a Teoria do Domínio da Organização objetivando a identificação deste homem de trás como mentor da prática dos crimes através da 
caracterização de uma autoria mediata. Nesta vertente, a partir o julgamento de Adolf Einchmann em 1962, Roxin desenvolve a teoria do domínio 
da organização sob quatro vertentes: poder de mando; estrutura de poder desvinculada de uma legalidade; fungibilidade do autor imediato; 
vontade do autor imediato para praticar o crime. O poder de mando estaria caracterizado pelo autor mediato, ou seja, o homem de trás 
determinando que o autor imediato (homem da frente) pratique os crimes a partir do seu comando. A segunda vertente (estrutura desvinculada 
de uma legalidade) estaria caracteriza por uma estrutura ou organização desvinculada de um aparato legal, por exemplo, estruturas como 
comando vermelho (CV), que possui uma organização, mas está completamente desvinculada de uma legalidade. A terceira vertente, qual seja, 
fungibilidade, demonstra que o autor imediato pode ser trocado por qualquer outro que aceite cometer, diretamente, o delito por determinação 
do autor mediato. A quarta e última vertente demonstra que o autor mediato, a partir da vinculação ao autor mediato, deve demonstrar plena 
aceitação para o cometimento do delito. O problema é que Roxin desenvolve a teoria dos aparatos de poder em 1962 e vislumbrando a sociedade 
alemã que é absolutamente distinta da sociedade atual brasileira. Na atual conjuntura da sociedade brasileira, observa-se que as grandes 
empresas, seja na esfera privada ou pública, estão envolvidas em grandes escândalos concernentes à criminalidade econômica. Ou seja, 
estruturas organizadas dentro de uma legalidade fomentando a criminalidade econômica. O grande desafio contemporâneo é pensar a teoria do 
domínio da organização colimando as grandes estruturas organizadas de poder que atuam dentro de uma legalidade e estão diuturnamente 
praticando crimes. Mas como utilizar a teoria de Roxin se ele não aceita a aplicação de sua teoria para as estruturas organizadas dentro de uma 
legalidade? É exatamente isso que esta investigação procurou resolver à luz da sociedade brasileira contemporânea, ou seja, relativizar a segunda 
vertente da teoria do domínio da organização para que o pensamento de Roxin alcance aparatos organizados de poder dentro de uma legalidade.  
Assim, este trabalho buscará uma melhor elucidação acerca dos aparatos organizados de poder na sociedade brasileira e sua possibilidade de 
aplicação nos delitos de empresa, traçando uma análise com a criminologia, filosofia e a sociologia. A presente investigação utilizou a 
metodologia teórica com revisão bibliográfica e o resultado da pesquisa teve por escopo trazer esclarecimentos para as questões acadêmicas e 
um resultado mais prático e atual para a realidade brasileira atual.
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