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RESUMO

Em tempos modernos, o homem é o ser racional que detém de uma maleabilidade imposta pela sociedade globalizada: o de estar conectado a 
diversas raízes, ou seja, imerso em diversas culturas. A partir disto, observa-se um fenômeno multifacetado chamado de Globalização, o qual tem 
proporcionado ao homem moderno a capacidade de compreender o próprio ser e a comunidade que o cerca. Para tanto, ele tem feito uso de 
diferentes áreas do saber para desenvolver seu raciocínio e evoluir sua espécie, promovendo um verdadeiro diálogo o qual se pode associar à 
interdisciplinaridade. No que tange o Direito, em especial o Direito Penal Econômico, estudos interdisciplinares são realizados à luz de Ciências 
como a Criminologia, a Sociologia e a Filosofia, as quais far-se-ão primordiais na presente pesquisa. Na tentativa de compreender a prática 
perpetrada pelos poderosos de colarinho branco, vislumbra-se analisar, neste estudo, os crimes de colarinho branco e a criminalidade econômica, 
os quais estão inseridos no atual cenário brasileiro. Acerca desta temática, percebe-se que tais práticas delituosas ficaram por muito tempo à 
parte da história da Criminologia, haja vista a dificuldade para investigar suas causas pelos métodos da Criminologia Tradicional. Salienta-se que o 
objetivo desta pesquisa é a de promover reflexões críticas sobre o perfil da nova criminalidade brasileira no âmbito econômico e demonstrar, 
através de pesquisas bibliográficas, o quanto a falta de dados estatísticos precisos impulsionam a resistência do sistema penal estatal à efetiva 
persecução desses delitos. Em relação a resultados, a referida temática requer uma observação mais precisa, talvez uma pesquisa de campo, a 
qual ainda não foi realizada. Todavia, verifica-se que estudiosos consideram que os crimes de colarinho branco são cometidos, em geral, por 
pessoas respeitáveis com elevado status social e no exercício de sua profissão. Em síntese, depreende-se que há uma criminalidade latente, uma 
prática reiterada de crimes, os quais não são oficialmente registrados (cifras negras) e que normalmente só alcançam grande repercussão social 
quando se torna um escândalo midiático. Atualmente, vive-se um novo perfil de criminalidade no cenário brasileiro, cuja delinquência não é 
oriunda da pobreza, mas sim da burla, da falsificação de documentos e da corrupção, por exemplo, casos que deram notoriedade aos tribunais. 
Uma realidade obscura com danos aparentemente imperceptíveis isoladamente, mas dificilmente recuperáveis. Por fim, a partir de embasamento 
teórico com referências bibliográficas, esta pesquisa tem como escopo auxiliar na reflexão da Academia Jurídica e trazer uma nova perspectiva 
para a realidade prática do Direito brasileiro.
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