XXII CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE PROMOTOR DE
JUSTIÇA SUBSTITUTO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GRUPO I – ESPELHO DE RESPOSTA DA QUESTÃO 3 – DIREITO PENAL
Banca: Dr. Vinícius de Melo Lima
Valor da Questão: 2,0
A partir do exame do problema proposto e do seu enquadramento penal, o
candidato deve dissertar sobre a importância dos programas de Compliance ou de
integridade no âmbito das entidades obrigadas aos deveres de identificação, registro
e comunicação de operações suspeitas da prática do crime de lavagem de dinheiro.
As investigações internas e a atuação preventiva são fundamentais no controle
da lavagem de dinheiro, sendo que a Lei nº 9.613/98 (artigos 9º, 11, I e II e 12) prevê
sanções de natureza administrativa para o descumprimento dos deveres especiais em
relação às entidades obrigadas. Em regra, a quebra ou a violação de tais deveres,
segundo a doutrina, configura ilícito administrativo e não crime, embora possa
constituir um indicativo para a aferição do risco juridicamente proibido.
Por outro lado, desde que comprovado o dolo, a idoneidade da conduta e a
violação da posição de garante por parte do Diretor Financeiro, é viável a imputação
de autoria pelo crime de lavagem (artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/98 combinado com
o artigo 13, § 2º, alínea a, do Código Penal) sendo que a estrutura dogmática é a de
um crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão.
No julgamento da Ação Penal 470 (caso “Mensalão”), o Supremo Tribunal
Federal condenou por crime de lavagem de dinheiro os diretores de instituição
financeira que viabilizaram mecanismos para omitir o registro no SISBACEN dos
verdadeiros beneficiários de recursos, infringindo, deliberadamente, as normas que
estabelecem procedimentos para a comunicação ao Banco Central de operações
suspeitas.
A seguir, são discriminados os requisitos da resposta e os critérios de
pontuação:
REQUISITOS DA RESPOSTA
Exame do problema proposto e do eventual
enquadramento penal
Análise do tema e conceito
Violação de deveres especiais e omissão imprópria
Exposição da doutrina e da jurisprudência do STF
O emprego correto da língua portuguesa, bem
como a adequação discursiva das respostas
(coerência e concatenação das ideias) será
considerado para efeito de arredondamento ou
decréscimo das notas técnicas, em valor não
superior a 5% do grau atribuído para cada índice
acima estipulado.

PONTUAÇÃO
0,6
0,6
0,4
0,4
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