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PREFÁCIO

Faltam palavras para descrever a alegria com a qual recebi o 
convite para prefaciar o primeiro livro do querido amigo Lucas 
Pardini, resultado de sua Dissertação de Mestrado intitulada “Impu-
tação Dolosa do Crime Omissivo Impróprio ao Empresário em 
Cegueira Deliberada”, brilhantemente defendida na Faculdade de 
Direito da UFMG, em 2019, perante uma competente e desafiadora 
banca formada pelos Professores Doutores Luís Augusto Brodt 
(orientador), Frederico Horta (UFMG) e Heloísa Estellita (FGV/SP).

Conheci o autor em 2016, após um evento acadêmico. No mesmo 
ano, fomos aprovados no processo seletivo para ingresso no Programa 
de Pós-Graduação em Direito da UFMG: ele como mestrando e eu 
como doutoranda. Nos anos seguintes, entre discussões em sala de 
aula, cafés e taças de vinho, construímos nossa amizade e tive o privi-
légio de conviver e aprender com um pesquisador sério, comprome-
tido, crítico e perspicaz.

Apesar de termos nos unido, inicialmente, em razão do inte-
resse comum pelo direito penal anglo-americano, a pesquisa de Lucas 
Pardini logo apontou no sentido da impossibilidade de importar a 
willful blindness doctrine a fim de resolver problemas concretos de 
imputação penal que, à primeira vista, justificariam a adoção, entre 
nós, de uma teoria da cegueira deliberada. Afinal, as dificuldades que 
levaram ao desenvolvimento da willful blindness doctrine pela juris-
prudência estadunidense não encontram correspondente no contexto 
do direito penal do Civil Law. Diante disso, o autor se voltou para as 
discussões sobre o tratamento penal da cegueira deliberada no bojo 
dos sistemas penais da matriz romano-germânica.
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O valoroso esforço de compreensão do fenômeno da cegueira 
deliberada, e o que ele pode significar para o direito penal, é condu-
zido pelo autor a partir de hipótese metodológica focada na omissão 
do empresário que ocupa posição de garante, nos casos em que ele se 
autocoloca, passiva ou ativamente, em estado mental de cegueira em 
relação à situação típica de perigo. Com isso, o trabalho demonstra, 
ao mesmo tempo, o compromisso em enfrentar problemas concretos e 
desconfortos surgidos quando se lida, na prática, com os atuais desa-
fios do direito penal econômico, e a coragem em tratar de assuntos 
de extrema complexidade teórica, como a imputação subjetiva nos 
crimes omissivos impróprios.

O instigante trabalho que agora é apresentado ao público se 
insere no âmbito das discussões sobre a normatização do conceito 
de dolo: se aceitarmos, seguindo Puppe, que dolo não depende da 
vontade em sentido psicológico, o que nos impede de dar mais 
um passo adiante e também dispensar o conhecimento subjetivo? 
Um conceito estritamente normativo de dolo seria necessário para 
impedir que o próprio agente tome em suas mãos a possibilidade de 
definir quando estará atuando com dolo ou apenas com culpa? Se 
o que fundamenta a severa diferença no tratamento legal atribuído 
aos crimes culposos e aos crimes dolosos é o controle que o agente 
exerce, em razão daquilo que conhece, sobre a situação fática de 
perigo, qual é a melhor solução a ser adotada nas situações especí-
ficas em que o agente controla o próprio conhecimento? A imputação 
dolosa do resultado ao empresário garantidor em situação de cegueira 
deliberada configura, inescapavelmente, uma forma de responsabili-
dade objetiva repudiada pelo princípio da culpabilidade? Esses são 
apenas alguns dos questionamentos que o autor, com entusiasmo e 
discernimento, propõe-se a responder.

Os méritos do presente trabalho são vários, como logo o leitor 
poderá pessoalmente constatar. Todavia, gostaria, nesta oportunidade, 
de destacar dois pontos centrais. Em primeiro lugar, a forma ousada 
e original com a qual o autor discute um paradigma teórico que, para 
muitos, é tido ainda como intocável: a ideia de que o erro também 
abarca todas as formas de ignorância. Em segundo lugar, a partir da 
obra de Barberá, o autor introduz a visão de dolo como um juízo obje-
tivo de reprovação que recai sobre determinados estados mentais e 
emocionais, mas que com eles não se confunde. Este trabalho aborda 
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esses dois pontos nevrálgicos sem se descuidar de compatibilizar os 
novos insights com o texto da lei penal brasileira.

Recomenda-se, ainda, a leitura desta obra em razão de sua 
linguagem objetiva e direta, bem como sua rigorosa estrutura argu-
mentativa e científica, que procura dialogar com a filosofia clássica 
e também com a jurisprudência. Sem medo de contestar posicio-
namentos tradicionais consolidados, alguns até colocados como 
inquestionáveis, mas também com honestidade e responsabilidade 
intelectual, o autor identifica os requisitos para a imputação dolosa 
em casos de cegueira deliberada do empresário que ocupa posição de 
garantidor. Assim, em seu primeiro livro, Lucas Pardini já demonstra 
a personalidade e motivação próprias de um penalista que não foge 
aos debates árduos e polêmicos.

Belo Horizonte, 7 de maio de 2019. 

 

tatiana Badaró

Mestre e Doutoranda em Direito pela UFMG. 
Pesquisadora visitante na University of Toronto. 

Advogada Criminalista.



1.

INTRODUÇÃO

A teoria da cegueira deliberada tem sido objeto de constante 
polêmica, que a acompanha desde suas primeiras enunciações pela 
jurisprudência. Embora já conhecida há algum tempo, ainda se 
discutem seus contornos, conteúdo e, até mesmo, aceitabilidade 
e natureza jurídica. Seria a cegueira deliberada um novo título de 
imputação subjetiva, ao lado das categorias já conhecidas no âmbito 
tanto do common law, quanto do civil law? Seria ela, na verdade, não 
mais que uma forma de atendimento in concreto a alguma dessas 
categorias abstratas? Antes disso, seria ela juridicamente admissível 
ou configuraria indevida abertura à responsabilidade penal objetiva?

Esses questionamentos não estão ainda aclarados e as incertezas 
são compreensíveis. Afinal, está-se a tentar comparar um conceito 
relativamente novo à luz de parâmetros que, embora já sejam clás-
sicos, continuam sendo, eles próprios, objeto permanente de diver-
gências.

Para se responder à primeira indagação acima posta, seria 
necessário ter por delimitado, previamente, o conceito de cada uma 
das categorias de imputação penal já reconhecidas (no sistema roma-
no-germânico, dolo e culpa) para, somente então, poder se examinar 
se a cegueira deliberada (uma vez entendido o que é isso) se insere 
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em alguma delas. Contudo, já esse primeiro estágio do raciocínio traz 
problemas, diante da multiplicidade de abordagens e teorias que se 
apresentam quanto às referidas categorias de imputação, sendo teme-
rário apontar, até mesmo, um eventual denominador comum entre 
elas.

A segunda indagação é decorrência da primeira. Se os conceitos 
abstratos já são objeto de infindáveis divergências doutrinárias, sua 
materialização, em um caso concreto, está ainda mais distante de ser 
pacífica. Em abstrato, às vezes não se detectam problemas e colisões 
entre diferentes proposições que só se apresentam mesmo diante de 
uma situação prática.

A terceira indagação não destoa das anteriores, também tomando 
como parâmetro um conceito que talvez mereça uma revisitação, para 
se questionar seu real conteúdo. O que significa, em verdade, respon-
sabilidade subjetiva? Seria isso, simplesmente, a restrição da respon-
sabilidade pessoal a atos praticados pelo sujeito com conhecimento e 
vontade? Ou, quem sabe, só o conhecimento já bastaria? Ou, por que 
não, talvez nem mesmo o próprio conhecimento, por parte do agente, 
se faça invariavelmente necessário?

As interrogações são muitas e irresolutas.

O presente estudo se propõe a trabalhar esse tema, buscando 
conceituar cegueira deliberada e analisar as respostas que o Direito 
Penal pode oferecer para o tratamento de situações englobas no 
conceito.

Ainda que as conclusões a que se vier a chegar neste trabalho 
possam, em alguma medida, ser generalizadas para o Direito Penal 
como um todo, a pesquisa efetuará um recorte metodológico voltado, 
especificamente, ao caso dos crimes omissivos impróprios no 
contexto empresarial. Assim, de forma ainda mais precisa, seu objeto 
de estudo será a análise da possibilidade de imputação penal por dolo 
no caso do agente garantidor, em uma estrutura empresarial, postado 
em estado de cegueira deliberada quanto à situação típica de perigo.

A justificativa desse recorte deve ficar clara ao longo da expo-
sição, podendo-se já adiantar, a título introdutório, que tal estrutura 
delitiva possui características peculiares que a tornam um locus espe-
cialmente propenso à conformação de um estado de cegueira delibe-
rada pelo sujeito, em especial no contexto empresarial. Dessa forma, 
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o estudo da figura mediante sua aplicação a essa forma de crime é 
proveitoso, na medida em que permitirá explorar situações realistas 
e hipóteses factíveis de cegueira deliberada com relevância penal, 
buscando-se, assim, sair do já batido caso do agente que prefere não 
saber o que há dentro da mala e sofisticar o debate, analisando a 
cegueira deliberada em contextos mais complexos, para os quais a 
doutrina e a jurisprudência ainda estão em busca da consolidação de 
respostas mais satisfatórias.

Com esse intento, a exposição começará, no Capítulo 2, pela 
abordagem da willful blindness doctrine no contexto do common law, 
buscando trazer, sucintamente, as categorias de imputação subjetiva 
com que lá se trabalha e a evolução jurisprudencial da doctrine, 
especialmente nos Tribunais dos Estados Unidos da América (EUA), 
com vistas a identificar o porquê de seu surgimento naquele sistema 
jurídico.

Feito isso, o Capítulo 3 terá por objeto a cegueira deliberada 
no Direito romano-germânico, objetivando identificar se a teoria, tal 
como alhures construída, é de interesse para esse sistema jurídico ou 
se sua importação seria despropositada, o que se fará à luz da impu-
tação subjetiva nesse sistema, que difere daquela do common law.

O Capítulo 4 encerrará essa primeira parte da pesquisa, mediante 
a formulação de um conceito autêntico de cegueira deliberada que 
pretende não se ater ao campo jurídico, ou seja, não se buscará a esti-
pulação de critérios para uma teoria jurídica da cegueira deliberada, 
mas, sim, entender o que é esse ser, não se atendo, neste momento da 
pesquisa, com o que deve ser dele.

Feito isso, chegar-se-á àquele capítulo que, à primeira vista, 
pode parecer um ponto fora da curva, destoando da temática de todos 
os demais, mas que, em verdade, tem sua razão de ser. No Capítulo 5, 
serão trazidas noções preliminares do crime omissivo impróprio no 
contexto empresarial, expondo-se elementos do delito que antecedem 
a fase de imputação dolosa e que, portanto, devem ser percorridos 
para que se chegue a esta, verdadeiro objeto do estudo. Para tanto, será 
traçada, primeiramente, a diferença entre os crimes comissivos e os 
omissivos e, uma vez identificados estes, será trabalhada sua clássica 
divisão entre próprios e impróprios, passando-se, em seguida, a focar 
especificamente nestes últimos, com exposição de seus elementos 
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estruturantes para, em aplicação dedutiva do que até então exposto 
no capítulo, chegar-se à sua manifestação no contexto empresarial. 
Aqui, buscar-se-á expor, com a brevidade reclamada pela forma, em 
que consiste esse crime que a pesquisa decidiu tomar por hipótese de 
trabalho quanto à cegueira deliberada.

Estabelecidas essas premissas, o Capítulo 6 prosseguirá propria-
mente na linha da pesquisa, tratando da imputação dolosa do crime 
omissivo impróprio e da cegueira deliberada do agente garantidor, 
em aplicação, portanto, do conceito formulado no Capítulo 4.

Qualquer estudo que se proponha a analisar a temática da 
cegueira deliberada em Direito Penal não pode, de forma alguma, 
deixar de examinar e de se posicionar, fundamentadamente, a respeito 
do conceito de erro de tipo, dada a conexão entre as duas figuras. 
Assim é que o Capítulo 7 será dedicado, exclusivamente, a esse tema, 
comparando, primeiramente, erro e ignorância e, após uma tomada 
de posição quanto a isso, analisando a ratio do erro de tipo no Direito 
brasileiro, de modo a buscar definir se a cegueira deliberada pode ou 
não se encaixar nesse conceito.

Por fim, a exposição culminará, no Capítulo 8, com a formulação 
de uma proposta de imputação por dolo diante da cegueira delibe-
rada do agente garantidor, abordando, primeiramente, o princípio da 
culpabilidade para, em seguida, buscar demonstrar como e mediante 
atendimento a quais critérios pode-se pensar em imputação dolosa em 
casos tais, à luz de uma teoria normativa de dolo, aqui adotada.

Antes, porém, a pesquisa propõe a apresentação de um caso 
concreto, com variações, relacionado à hipótese de estudo, ao qual, 
ao final, buscará dar respostas que se reputem adequadas, com base 
nas ideias trabalhadas ao longo do texto.

A justificativa dessa proposta é dúplice: a uma, para se demons-
trar a utilidade da pesquisa, expondo, quando da resolução do caso, 
como as ideias sustentadas se aplicam em um caso concreto; a duas, 
para se testarem tais ideias e se saber se as proposições formuladas 
ao longo da exposição servem para aquilo a que se propõem: resolver 
situações reais para as quais os Direito Penal deve ter respostas satis-
fatórias. Afinal, uma pesquisa jurídica que não consiga, ao menos, 
auxiliar a resolução dos casos que a motivaram, não cumpre seu papel.
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A leitura do trabalho deve ajudar a esclarecer alguns pontos 
sobre a matéria e contribuir para a resolução de casos que se apre-
sentem na prática. Se o leitor chegar à última página com ao menos 
uma pequena dúvida ou inquietação inicial resolvida, o trabalho já 
terá valido todo o esforço. Por outro lado, se a leitura só trouxer ainda 
mais dúvidas e nada resolver, o leitor será merecedor de um pedido 
de desculpas pelo tempo tomado, pois o trabalho não terá sido digno 
de sua atenção.

A aplicação a casos concretos, portanto, longe de mera forma-
lidade, visa a pôr o trabalho à prova e testar se ele é prestável, assim 
entendido aquele que, ainda que minimamente, traz alguma contri-
buição para o trato das situações problemáticas que o motivaram.

Passa-se, portanto, à exposição do caso proposto, com suas 
variações, ao qual se buscará dar uma resposta quanto à imputação 
penal, ao final, após ter sido percorrido o caminho aqui delineado.

1.1 O caso proposto1

No âmbito de uma instituição financeira (Banco A), criou-se um 
produto, similar a uma conta remunerada, por meio do qual os valores 
ociosos depositados por clientes em suas contas-correntes poderiam 
ser transferidos para outra instituição financeira do mesmo grupo 
(Corretora de câmbio B), na qual viriam a ser aplicados em opções 
flexíveis de ouro e dólar, mediante emissão de notas de negociação 
de título.

O diretor do Banco responsável por aquela específica área de 
atuação, em exercício efetivo de suas atividades, esteve presente 
à reunião do comitê gestor em que foi aprovada a criação desse 
produto, o qual foi, naquela ocasião, apresentado e aprovado sem 
qualquer aparência de irregularidade, tendo sido previsto que, como 
qualquer outra aplicação desse tipo, seria colhida prévia autorização 
do correntista e a movimentação seria feita no seu interesse.

Passado algum tempo, durante o qual o diretor não acompanhou 
efetivamente as operações do produto, o setor de compliance do 

1.  O caso é uma adaptação de um julgado do Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região: Apelação Criminal 0002883-06.2005.4.03.6181, 11ª Turma, rel. 
Des. Federal Fausto de Sanctis, j. 30/01/2018, public. 23/02/2018.
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Banco detectou um desvio no seu manuseio por parte de ocupantes 
de níveis hierárquicos inferiores na estrutura operacional. Na prática, 
ele vinha sendo manipulado como forma de fraude à base de cálculo 
do depósito compulsório do Banco junto ao Banco Central (Bacen), 
consistindo em uma simulação destinada a possibilitar que recursos 
depositados pelos clientes deixassem de estar sujeitos ao recolhi-
mento compulsório, elevando indevidamente, assim, o funding da 
instituição e pondo em risco a estabilidade do Sistema Financeiro 
Nacional.

Apurou-se que, no último dia útil de cada mês, antes do fecha-
mento do balancete mensal da instituição financeira (o qual determina 
a base de cálculo para o depósito compulsório do mês seguinte), 
expressivas somas de dinheiro depositadas nas contas-correntes eram 
transferidas para a Corretora de câmbio, supostamente para apli-
cação em opções flexíveis de ouro e dólar (não sujeitas ao depósito 
compulsório), sendo que, já no primeiro dia útil subsequente, todos 
os valores retornavam ao Banco, repetindo-se novamente a operação 
ao final de cada mês, sempre sem qualquer autorização ou mesmo 
ciência dos clientes.

O setor de compliance do Banco elaborou minucioso rela-
tório do que vinha ocorrendo, com pedido de orientações a serem 
seguidas, e prontamente o encaminhou à diretoria competente, em 
uma segunda-feira, dia 27 daquele mês, juntamente com um e-mail 
enviado ao endereço eletrônico profissional do diretor, participando-
-lhe o fato. Contudo, naquela semana e também na seguinte, o diretor 
estava preocupado com a recepção de uma delegação de investidores 
estrangeiros que viriam conhecer a instituição e, também, com uma 
assembleia-geral que estava agendada. Por isso, focou suas atenções 
na apresentação que faria do Banco aos investidores, nas visitas às 
diversas instalações, nas várias reuniões e negociações que integraria, 
na programação de entretenimento dos visitantes nos horários vagos 
e, também, na preparação para a assembleia. Assim, na sexta-feira 
anterior à comunicação do setor de compliance (dia 24 daquele mês), 
determinou a um assistente pessoal seu que, durante as duas semanas 
seguintes, cuidasse de todos os expedientes ordinários do Banco (já 
que ele não queria gastar tempo com assuntos do cotidiano durante 
aqueles importantes dias) e os gerisse na medida do possível, dando 
andamento ao que pudesse e separando o que reclamasse sua atuação 
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pessoal, para após os eventos que o ocupavam. Para tanto, o assis-
tente foi autorizado a abrir as correspondências e os documentos que 
chegassem e a acompanhar a caixa de entrada do e-mail profissional 
do diretor. Ao dar a ordem ao assistente, o diretor ainda disse: “Você 
sabe o quão importantes são essa visita e a assembleia-geral que 
está programada. Vou focar nisso pelos próximos dias e você, por 
favor, não me incomode com nada referente a outros assuntos! Tenho 
certeza de que você conseguirá gerir bem os expedientes daqui e, 
havendo qualquer coisa especial, deixe-a separada e, após passado 
tudo isso, você me atualiza”.

O relatório foi encaminhado na segunda-feira, dia 27, juntamente 
com o e-mail de alerta. O assistente (graduado em Administração de 
Empresas há alguns anos e iniciando um curso de Pós-Graduação 
na área, empregado do Banco há cerca de um ano) leu o e-mail e 
conferiu o relatório e, seguindo as ordens recebidas do chefe, não 
o importunou, deixando o relatório separado para lhe apresentar, 
quando possível.

A fraude nas operações do referido produto se manteve, tendo 
havido mais um recolhimento do depósito compulsório sobre base 
de cálculo fraudada, obtida a partir do balancete fechado no dia 
30 daquele mês (quinta-feira), até que uma fiscalização ordinária 
do Bacen a detectou, no início da semana seguinte, e determinou a 
imediata suspensão das operações do produto.

Esse diretor cometeu gestão fraudulenta dolosa de instituição 
financeira, em omissão imprópria (art. 4.º, caput, da Lei 7.492/1986, 
c/c o art. 13, § 2.º, do Código Penal brasileiro – CP)?

Variação 1: No mesmo cenário de fraude, o relatório do setor 
de compliance foi enviado à diretoria, juntamente com o e-mail 
de alerta. O diretor, contudo, assoberbado que estava com outros 
afazeres importantes, se atrapalhou em meio a todos os documentos 
que chegavam e acabou por não dar atenção àquele específico, que 
ficou sobre sua mesa, em meio a tantos outros expedientes. Quanto ao 
e-mail, também por lapso, ele não se deu conta de seu recebimento, 
uma vez que, tendo ficado sem abrir a caixa de entrada por um dia, 
quando o fez, já havia mais de trinta mensagens mais recentes que 
aquela, às quais ainda se somavam novas mensagens que chegavam 
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a todo tempo, não tendo ele tido a diligência de ir lendo uma a uma, 
em ordem crescente de antiguidade, até chegar à enviada pelo setor 
de compliance, a qual, a esta altura, já estava até mesmo na segunda 
página da caixa de entrada, não mais na primeira.

A fraude se manteve até a semana seguinte, quando a fiscali-
zação ordinária do Bacen a detectou, após já ter havido mais um reco-
lhimento do depósito compulsório sobre base de cálculo fraudada.

Repete-se a pergunta: nesse novo cenário, o diretor cometeu 
gestão fraudulenta dolosa de instituição financeira, em omissão 
imprópria (art. 4.º, caput, da Lei 7.492/1986, c/c o art. 13, § 2.º, do 
CP)?

Variação 2: No mesmo cenário de fraude, o setor de compliance, 
embora devidamente habilitado e integrado por pessoas capacitadas 
para a função (que já haviam feito serviços como aquele por diversas 
vezes no passado, sem ocorrência de problemas), não detectou a irre-
gularidade, redigindo um relatório ordinário de acordo com o qual as 
operações dos diversos produtos do Banco, inclusive o problemático, 
seriam regulares. Tal relatório foi enviado ao diretor que, de pronto, 
o analisou e, diante de sua aparente higidez formal e material, apenas 
o arquivou.

A fraude se manteve até a semana seguinte, quando a fiscali-
zação ordinária do Bacen a detectou, após já ter havido mais um reco-
lhimento do depósito compulsório sobre base de cálculo fraudada.

Repete-se, novamente, a pergunta: diante desse cenário, o 
diretor cometeu gestão fraudulenta dolosa de instituição financeira, 
em omissão imprópria (art. 4.º, caput, da Lei 7.492/1986, c/c o art. 
13, § 2.º, do CP)?

Variação 3: No mesmo cenário de fraude, ao invés de não ter 
tido qualquer informação quanto às operações do produto desde sua 
criação, o diretor já vinha sendo exposto a indícios do que realmente 
se passava. Certa feita, um subordinado seu, ao final de uma reunião, 
lhe disse que tinha se deparado com algumas movimentações estra-
nhas relacionadas àquele produto, porém ainda não havia entendido 
bem do que se tratava. Em outra oportunidade, ao conferir o montante 
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atual do depósito obrigatório do Banco junto ao Bacen, o diretor 
percebeu que ele vinha diminuindo ao longo dos últimos meses, em 
função de uma redução da base de cálculo, o que contrastava com o 
crescimento do Banco, que, no mesmo período, aumentou sua carteira 
de correntistas. Por fim, em outra oportunidade, se deparou com um 
relatório e achou estranho o fato, ali noticiado, de que as aplicações 
por meio do referido produto se concentravam, usualmente, no final 
de cada mês (o relatório não mencionava o fato de os valores retor-
narem no dia útil subsequente).

Após tudo isso, o mesmo relatório redigido pelo setor de 
compliance lhe foi enviado, noticiando, detalhadamente, tudo que 
vinha ocorrendo, com a seguinte identificação no exterior do enve-
lope: “Ref.: produto X”. Igualmente, o setor lhe enviou um e-mail de 
alerta, comunicando a remessa do relatório, com a mesma inscrição, 
no campo “assunto” da mensagem.

Ao se deparar com o documento e o e-mail, o diretor logo 
ligou os pontos e desconfiou que aquele produto poderia estar sendo 
manipulado de forma indevida, o que explicaria as movimentações 
estranhas de que falara seu subordinado, a redução da base de cálculo 
do depósito obrigatório do Banco e o dado suspeito noticiado pelo 
relatório a que tivera acesso. Diante disso, pensou: “Há algo errado 
aí... Melhor deixar como está, não vou me envolver”. E, assim, não 
abriu o envelope.

A fraude se manteve até a semana seguinte, quando a fiscali-
zação ordinária do Bacen a detectou, após já ter havido mais um reco-
lhimento do depósito compulsório sobre base de cálculo fraudada.

Repete-se, uma vez mais, a pergunta: diante desse cenário, o 
diretor cometeu gestão fraudulenta dolosa de instituição financeira, 
em omissão imprópria (art. 4.º, caput, da Lei 7.492/1986, c/c o art. 
13, § 2.º, do CP)?

Variação 4: Por fim, uma última hipótese. Tem-se, aqui, exata-
mente o mesmo cenário retratado no caso original, com a única 
diferença de que, nesta variação, o relatório enviado pelo setor de 
compliance era aquele de que trata a variação 2, informando, incor-
retamente, que a operação do produto era regular.




