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Resumo 
 

O presente trabalho pretende desenvolver um arcabouço teórico capaz de elucidar a 

complexidade da teia de relações que envolvem a persecução penal dos crimes de colarinho 

branco no Brasil. Para tanto, realizou-se análise crítica do controle penal e da política criminal 

nos crimes de colarinho branco desenvolvidos no período de 1995 a 2010, atentando para seus 

reflexos em relação à postura dos atores do campo criminal e suas consequências para os 

diversos saberes em tal área. Neste diapasão, foi realizada revisão bibliográfica acerca das 

principais teorias criminológicas que, de algum modo, contribuíram para a compreensão do 

fenômeno da criminalidade de colarinho branco, de modo a avaliar sua compatibilidade e 

capacidade de explicação dos problemas de política criminal e do controle penal em Estados 

Democráticos de Direito, em especial no Brasil. A partir da pesquisa executada foi possível 

concretizar e elucidar as seguintes hipóteses como conclusões parciais teóricas: 1) as 

pesquisas existentes sobre a Expansão do Direito Penal e o Punitivismo, em sua maioria, 

abordam o fenômeno do encarceramento em “sociedades capitalistas” e não aprofundam a 

criminalidade de empresa e os crimes do colarinho branco; 2) especialmente no Brasil não há 

estudos e pesquisas criminológicas que analisem empiricamente o controle penal do Direito 

Penal Secundário e dos crimes do colarinho branco; e, 3) a área de pesquisa desenvolvida por 

Sutherland e os debates contemporâneos sobre crimes do colarinho branco parecem não ter 

impacto na reflexão criminológica brasileira, ao passo que as conclusões trazidas por tais 

estudos não consegue fragilizar a autoimagem distorcida que a criminologia tem 

majoritariamente. Pensa-se que a principal contribuição do conceito de crime de colarinho 

branco para o sistema penal e, principalmente, para a criminologia é o questionamento de seus 

pressupostos. Neste sentido, destaca-se a elucidação da insustentabilidade do fundamento de 
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raiz ontológica, que pretendia (e pensava ser capaz) apontar uma separação natural entre a 

ordem social e a transgressão desta ordem, ou seja, entre o bom e o mau, o normal e o 

anormal. Os crimes de colarinho branco demonstram a incerteza de tais rotulações, posto que 

as condutas ali definidas como transgressoras normalmente não são claramente assim taxadas 

pela sociedade. 


