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A prática de crimes com caráter econômico não é algo novo na sociedade global e local,
haja vista que, por exemplo, no ordenamento jurídico brasileiro, diversas leis penais que
visam proteger o sistema econômico são oriundas das décadas de oitenta e noventa. No
entanto,
anto, apenas nos últimos anos é que muitos delitos deste viés passaram a ter mais
importância das instituições e da sociedade, principalmente, devido ao maior
recrudescimento do sistema penal no combate a crimes financeiros e contra a
administração pública, e,, ainda, por conta da m
maior
aior cobertura midiática de grandes casos
e operações – cita-se,
se, por exemplo, a conhecida Operação Lava Jato. A partir da análise
um pouco mais apurada dos processos que envolvem crimes econômicos e contra a
administração pública, nota-se
se que há, por parte dos órgãos de acusação, a utilização de
diversas teorias importadas do direito anglo-saxão
anglo saxão para embasar teses acusatórias, v.g., a
willfulblindnessdoctrine,, a Teoria de Bayes e a quase irrestrita utilização da barganha
na realização
ção de colaborações premiadas. Sobre a utilização da Teoria de Bayes, em
específico, o Ministério Público Federal, por meio de seus agentes, argumenta que
que, nos
crimes econômicos,, a prova é de difícil constatação, e, por conseguinte, a probabilidade
prob
da existência
tência do delito se dá a partir do alinhamento de indícios,, levando à conclusão de
que o injusto penal foi cometido. Diante disso, o objetivo deste estudo é analisar
especificamente a utilização da Teoria das Probabilidades no processo penal brasileiro,
frente
ente ao princípio da presunção de inocência e as diferenças existentes entre o conceito
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de prova e indícios na dogmática processual. Assim, o problema que move a pesquisa
reside na constatação das controvérsias existentes em relação à utilização da Teoria das
Probabilidades como argumento acusatório no processo penal brasileiro, e as hipóteses
sugerida estão situadas (i) na possibilidade de aplicação da teoria em comento como
argumento suficiente à comprovação do crime, e (ii) na ineficácia dos meios de prova
ortodoxos para persecução aos delitos econômicos. Pois bem, pelo estudo realizado,
chegou-se à conclusão que a Teoria das Probabilidades não pode ser utilizada no
processo penal doméstico, por diversos motivos, sendo, o primeiro deles, pela falta de
relação entre o direito criminal norte-americano e o brasileiro. Isto porque, a sistemática
adotada na Justiça estadunidense é completamente diversa da brasileira, e ademais, os
princípios que regem o direito penal naquele país também são antagônicos aos do
Brasil. Cita-se, como exemplo, o princípio da presunção de inocência, que rege a
sistemática jurídico-penal brasileira e parte da premissa que todos são inocentes até que
o Estado prove o contrário, não obstante, nos Estados Unidos da América, vige o
princípio da não culpabilidade, o qual impõe ao réu o ônus de demonstrar ao Estado sua
inocência. Dessa forma, aponta-se que a utilização de mecanismo estranho ao
ordenamento jurídico, sobretudo, na área penal, que trata da liberdade das pessoas, não
pode se dar de forma acrítica e sem o devido aprofundamento teórico. De outro lado,
denota-se que se utilizada como forma para embasar o argumento de que “a existência
de vários indícios leva à conclusão da existência de um crime”, a utilização da teoria,
então, fragilizará as garantias constitucionais e as regras procedimentais existentes no
Código de Processo Penal e demais legislações. Ou seja, se o ordenamento jurídico
dispõe de regras relativas à produção de provas no processo penal, tais dispositivos
devem ser observados, e não será pela aplicação de teoria em estudo, a qual é
completamente estranha ao sistema, que se pode chegar à conclusão da prática de um
delito. Nesse escopo, conclui-se que o presente trabalho apresenta relevância acadêmica
e social, primeiro, por propor o debate a respeito da importação de uma teoria que não
tem qualquer relação com o ordenamento jurídico-penal brasileiro. E, em segundo lugar,
a relevância social reside no questionamento sobre a utilização da Teoria de Bayes pelo
Ministério Público Federal como argumento de autoridade, pois essa atitude demonstra
nítido interesse em dar contornos utilitaristas ao processo penal, levando àmitigação de
garantias inerentes à coletividade. Por fim, refere-se que para a realização da pesquisa
foi utilizada a metodologia hipotético-dedutiva, por conta das hipóteses levantadas, e a
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técnica empregada foi a bibliográfico-exploratória, vez que o estudo foi realizado a
partir de artigos e livros que versam sobre o tema.
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