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RESUMO 

 
O presente trabalho tem como ponto de partida compreender a origem do 
termo “colarinho-branco” desenvolvido pelos estudos precursores da 
Criminologia. Após esta compreensão, o estudo volta-se especificamente a 
uma modalidade de crime do colarinho-branco, o crime de lavagem de dinheiro.  
Devido ao grande número de escândalos expostos pelas mídias em geral em 
relação a esta espécie de delito, busca-se compreender de onde se originou o 
termo “lavagem de dinheiro”, o que motivou o surgimento de novas legislações 
contra este tipo de infração penal, além das suas diversas características. 
Adiante, serão abordadas as evoluções dos sistemas de controle preventivos e 
repressivos desencadeadas pelo advento das Leis 9.613/1998 e 9.683/2012. 
Encerrando, serão apresentados dois casos considerados relevantes para o 
aprimoramento do tema – o assalto ao Banco Central, onde foi aplicada pela 
primeira vez a teoria da cegueira deliberada e o julgamento da Ação Penal 470 
de onde passaram a surgir algumas críticas sobre a importação e utilização 
desta teoria. 

 
Palavras-Chave: Crime do Colarinho-Branco. Lavagem de Dinheiro. Teoria da 
Cegueira Deliberada.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ABSTRACT 

The present paper has as its starting point to understand the origin of the term 
"white collar" developed by studies precursors of Criminology. After this 
understanding, the study turns specifically to a form of white-collar crime, the 
money laundering crime. Due to the large number of scandals exposed by the 
media in general in relation to this kind of crime, it is sought to understand 
where the term "money laundering" originated, which motivated the emergence 
of new legislation against this type of criminal infraction, besides its diverse 
characteristics. The evolution of the preventive and repressive control systems 
triggered by the Laws 9,613 / 1998 and 9,683 / 2012 will be discussed below. At 
the end of the meeting, two cases considered relevant for the improvement of 
the topic will be presented - the assault on the Central Bank, where the theory 
of deliberate blindness and the judgment of Penal Action 470 were applied for 
the first time, where some criticism about the import and use of this theory. 
 

 
Keywords: White-Collar Crime. Money Laundering. Willful Blindness Doctrine. 
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INTRODUÇÃO 

A moeda – como um item de troca – está inserida na humanidade desde 

os primórdios, onde cumpria sua função básica para possibilitar a prática 

escambo, mas sem lhe ser remetido qualquer tipo de valor. O valor à época era 

a devida necessidade quanto ao produto. Atualmente, a temos como principal 

elemento de troca o dinheiro, que cada vez mais se diferencia dos outros 

objetos de troca utilizados antigamente por seu alto grau de subjetividade e 

abstrativização. 

O nível de modernidade alcançado com a globalização é fator 

fundamental na contribuição para que ocorra esse fenômeno, principalmente 

com o desenvolvimento e aprimoramento dos sistemas financeiros nacionais e 

internacionais. Este fator trouxe uma maior dinâmica de facilitação das 

operações monetárias, assim como é responsável também por propiciar maior 

celeridade nas negociações e aumentos dos fluxos de movimentações globais, 

superando as limitações geográficas, ultrapassando fronteiras.  

Estes acontecimentos contribuem de forma positiva para a comunicação, 

o desenvolvimento social e econômico global. Porém, todo esse avanço 

também trouxe a problemática sobre a fiscalização de todos esses recursos, 

sendo essa uma grande missão e que depende do esforço comum de diversos 

agentes internacionais. Logo, todas essas facilidades criadas também se 

refletem de forma negativa, propiciando um ambiente facilitador para a atuação 

de criminosos especializados, especialmente quanto ao crime de lavagem de 

dinheiro. 

O objetivo deste trabalho é trazer à voga o crime e o desenvolvimento do 

instituto da lavagem de dinheiro, tema este considerado de grande relevância, 

principalmente diante dos atuais acontecimentos experimentados pela 

sociedade brasileira, assim como pelas diversas nações mundiais.  

Será dada uma abordagem de uma forma mais abrangente, buscando-

se percorrer os motivos precursores que desencadearam uma devida atenção 

ao crime do colarinho-branco. Após, será abordado o contexto da criação e 

evolução do crime de lavagem de dinheiro em âmbito internacional até a sua 

absorção pelo ordenamento jurídico brasileiro, para, posteriormente, apresentar 

as principais formas de atuação pelos agentes do delito, no contexto atual.  
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Desta feita, haverá também a busca pela demonstração dos 

mecanismos e sistemas de prevenção e repressão instituídos pela Lei nº 

9.613/1998, considerada o marco inicial que deu notoriedade ao tema. E então, 

demonstrar-se-á as alterações realizadas por força das emendas decorrentes 

da Lei nº 9.683/2012 - responsável por modernizar e trazer mais efetividade ao 

combate à autolavagem, e que acabou por incluir a legislação de combate a 

este delito no âmbito da 3ª geração de espécies de leis neste sentido.  

Ademais, serão expostos e analisados dois grandes casos nacionais que 

serviram de base ao fomento do tema, os quais foram pioneiros por introduzir 

uma nova tese jurídica – importadas de ordenamentos jurídicos estrangeiros - 

acerca do instituto, a teoria da cegueira deliberada. Encerrando, serão 

levantados os principais pontos e críticas sobre a controversa teoria da 

cegueira deliberada. 
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1. ORIGEM HISTÓRICA DO CRIME DO COLARINHO BRANCO SOB O 

PONTO DE VISTA CRIMINOLÓGICO 

O estudo do crime do colarinho-branco surge de forma precursora no 

âmbito da criminologia, em meados do século XIX – mais aproximadamente 

após a segunda metade –, conforme expõe Mannheim (1985) e Pimentel 

(1973) apud Duarte (2003, p. 5), onde os criminalistas buscavam compreender 

os delitos econômicos praticados pelos homens de negócios. 

Maria Carolina em sua obra Crimes contra o sistema financeiro nacional 

(DUARTE, 2003, p. 5.) destaca que “o conceito de crime de ‘colarinho-branco’ 

sempre estará associado ao nome do sociólogo norte-americano, já falecido, 

Edwin H. Sutherland.” Porém, ainda nesta obra ressalta que os estudos dos 

crimes efetuados por homens de negócios já se encontravam muito 

anteriormente, remetendo-se ao século XVI, em referência à obra Utopia de 

Thomas Morus (DUARTE, 2003, p. 5.). Thomas Morus (1982, p. 43), na 

referida obra já indicava a exploração de pobres agricultores por aristocratas 

ingleses: 

[…] após a multiplicação dos pastos uma horrorosa epizootia veio a 
matar uma imensa quantidade de carneiros. Parece que Deus queria 
punir a avareza insaciável dos vossos açambarcadores […] Então o 
preço das lãs subiu tão alto que os operários mais pobres não as 
podem atualmente comprar. E eis aí de novo uma multidão de gente 
sem trabalho […] porque se o comércio das lãs não é um monopólio 
legal, está na realidade concentrado nas mãos de alguns ricos 
açambarcadores e nada pode constrangê-los a vender a não ser com 
altos lucros. 

  

Até então, o termo colarinho-branco era desconhecido. Mannheim 

(1985) e Pimentel (1973) denominavam essa espécie de crime como “crimes 

no mundo dos negócios”. Já Ambrose Bierre e Albert Morris, chamavam de 

“criminosos da alta sociedade” (MANNHEIM, 1985, p. 722.). Mas, foi Edward H. 

Sutherland (1940, p. 1) o responsável pela terminologia mais comumente 

adotada atualmente. Em 1939, Sutherland em seu discurso diante do 34o 

Congresso da Sociedade Americana de Sociologia utiliza o termo “white-collar 

crime”: 

[…] a delinquência, aqui não é mais fato de degenerados ou 
inadaptados sociais. É manifestação de uma classe privilegiada (a 
dos que usam “colarinho-branco”) usando do seu poder econômico e 
social para cometer uma série de abusos em detrimento de pessoas, 
às quais em seu estado de inferioridade não se permitem, às vezes, 
defender-se. 
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Posteriormente, Sutherland (1949, p. 272) conceitua o “white-collar 

crime” em sua obra “Crime do colarinho-branco”: 

[...] crime do ‘colarinho-branco’ é um crime cometido por pessoas 
respeitáveis, com elevado ‘status’ social, no exercício da sua 
profissão. Além disso, constitui, normalmente, uma violação de 
confiança. 

 

Edwin H. Sutherland (1949, p. 56) ainda faz uma outra observação de 

grande importância sobre a figura dos legisladores na esfera do crime de 

colarinho-branco, externando a sua ótica em seu livro White Collar Crime:  

[...] os legisladores admiram e respeitam os homens de negócio e não 
podem concebê-los como criminosos; os homens de negócio não se 
adaptam ao estereótipo popular de criminoso. Os legisladores estão 
confiantes de que esses respeitáveis cavalheiros se curvarão à lei 
mediante pressão muito suave [...]. 

 

No mesmo livro Edwin revela informações sobre empresas norte-

americanas acerca de registros criminais, assim como outras quinze 

corporações de utilidade pública – serviços de energia. Neste estudo, foi 

constatado que as setenta companhias praticaram infrações como propaganda 

enganosa, violação de patentes e marcas, práticas trabalhistas desleais, 

fraudes financeiras, violação de confiança e mais infrações diversas 

(SUTHERLAND, 1949, p. 15). 

Ademais, outra constatação importante de Sutherland se sobrepõe a 

respeito das companhias que mais infringiram as leis, principalmente, a Lei 

Antitruste. Os homens de negócios responsáveis por estas empresas reuniam-

se de forma clandestina e faziam uso de um linguajar próprio com o objetivo de 

dissimular acordos. Então, distorciam o real conteúdo das conversas que 

aconteciam, pois não queriam revelar o monopólio criado por eles e as fraudes 

à concorrência no mercado. Por consequência, essas corporações tinham uma 

ampla margem de liberdade para fixar os preços em detrimento dos 

consumidores (SUTHERLAND, 1949, p. 15). 

O autor continua, em seu artigo denominado “Is White-Collar Crime’ 

Crime?” destaca que “estes crimes não são tão óbvios quanto o assalto e a 

agressão e somente podem ser apreciados de imediato pelos indivíduos que 

são especialistas nas ocupações nas quais estes crimes ocorrem” 

(SUTHERLAND, 1945, p. 139). 
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  É possível então perceber a importância do estudo da Criminologia nos 

aspectos do Direito penal, inclusive no que se trata da criminalidade econômica 

(DUARTE, 2013, p. 20). Através da atenção dada pelos estudiosos da 

Criminologia que se tornou possível eliminar a concepção que se tinha sobre 

os criminosos, passando-se a incluir a classe privilegiada no rol de 

delinquentes, portanto, serviu de grande influência no combate aos estigmas 

enraizados sobre as características dos criminosos. 

 

1.1 DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO E SUA ORIGEM 

A expressão lavagem de dinheiro surgiu em meados de 1920, nos 

Estados Unidos, sendo uma tradução do termo “money laundering”. Termo 

este, que foi originado no combate do governo norte-americano à atuação dos 

gângsteres ou mafiosos (basicamente, as primeiras formas de organizações 

criminosas a despontar no mundo), que se valiam do período de proibição em 

que vigorava a chamada Lei Seca1 (SOUSA, 2018, online). Esta lei proibia a 

fabricação e comercialização de bebidas que contivessem mais de 0,5 grau de 

teor alcoólico, o que resultou na ascensão das organizações criminosas que se 

dedicavam à fabricação e venda ilegal de bebidas alcoólicas – nota-se aqui à 

título de curiosidade, os primeiros vestígios do elo entre organizações 

criminosas e o delito de lavagem. 

Uma figura que ganhou certa notoriedade à época foi o mafioso Al 

Capone, que além de contrabandear bebidas, praticava extorsão e explorava 

inúmeras outras atividades ilícitas que lhe geravam lucros exorbitantes. Al 

Capone tornou-se figura de destaque pela dificuldade que a polícia e os 

promotores tinham para conseguir prendê-lo, pois não conseguiam qualquer 

tipo de prova que o vinculasse a esses delitos. O esquema montado pelo 

gângster era baseado em lavanderias, que funcionavam como empresas de 

fachada para que se possibilitasse realizar movimentações financeiras com o 

dinheiro proveniente das atividades ilícitas praticadas. É deste contexto que se 

extrai a expressão “lavagem de dinheiro”. A alternativa buscada pelas 

                                            
1 Em 1920, entrou em vigor o Ato de Proibição Nacional, proporcionado pela 18ª emenda à 
Constituição Norte-Americana, o qual bania a produção e comercialização de bebidas 
alcoólicas no país.  
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autoridades federais norte-americanas foi indicar agentes do Tesouro 

Americano para atuar na investigação. 

Essa mudança de estratégia demonstrou-se eficaz. Os agentes do Fisco 

direcionaram as investigações na contabilidade da pessoa física e das 

empresas pertencentes a Al Capone. Concluiu-se o que já era de se esperar, 

despesas absolutamente incompatíveis com a renda declarada ao Fisco. Al 

Capone então, em 1931, foi processado e condenado por sonegação fiscal – 

única condenação que recebeu em vida. A prisão de Al Capone foi um marco 

divisor pois restou-se evidenciado que o aspecto financeiro é a peça-chave 

para o rastreio do capital e a possível incriminação do criminoso. 

Em 1933, houve a revogação da Lei Seca, fato este que inviabilizou o 

contrabando de bebidas alcoólicas. A estratégia utilizada para a condenação 

de Al Capone serviu como lição para as autoridades norte-americanas no 

sentido de que se tornou fundamental focar no aspecto financeiro das 

organizações criminosas, mas também serviu de lição aos criminosos para que 

aperfeiçoassem o modo de “lavagem” dos recursos ilícitos obtidos. Assim, é 

possível perceber que o crime de lavagem é um crime que se auto aperfeiçoa, 

o que exige das autoridades uma constante atualização e especialização das 

formas de investigação. 

Foi neste período, portanto, em que se concebeu a primeira geração do 

crime de lavagem de dinheiro, o marco desta geração foram as normas e 

estratégias voltadas exclusivamente a combater a dissimulação e ocultação da 

origem de recursos provenientes da atividade de tráfico ilícito de drogas, logo, 

foi este o tipo penal que deu início ao branqueamento dos capitais (à título de 

observação, geralmente a lei de drogas é norma penal em branco – resumindo 

as palavras de (BITENCOURT, 2014, p. 201.) são normas imperfeitas pois 

faltam-lhes outra norma complementar para que se tenha uma conduta 

determinada e identificável, pois sem estas são normas com descrição típicas 

em aberto -, logo, o álcool também pode enquadrar-se no conceito de droga à 

depender da legislação).  

Com o passar do tempo, a estratégia de lavagem de dinheiro ganhou 

nova forma de atuação. Em meados dos anos 60, impulsionado pelo 

movimento da Contracultura – movimento este que nasceu nos Estados e que 

divergia dos posicionamentos das famílias mais tradicionais por ter como seu 
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aspecto a disseminação de novas perspectivas, novas concepções sobre os 

valores e comportamentos da sociedade americana. Este movimento, 

carregado de seu caráter libertário, era, portanto, favorável à utilização de 

drogas lícitas e ilícitas gerando por consequência um aumento expressivo do 

consumo destas substâncias. A resposta do governo norte-americano foi a 

declaração de uma forte repressão ao tráfico de substâncias ilícitas 

denominada de “Guerra às drogas” que foi liderada pelo presidente à época, 

nos anos 70, Richard Nixon e sucedida pelo presidente posterior, Ronald 

Reagan, na década de 80. 

A Itália e os Estados Unidos foram os primeiros países a criminalizar a 

prática da lavagem de dinheiro (CERVINI; OLIVEIRA, 1998, p. 8) 2, mas à 

medida em que o mundo se desenvolvia e consolidava mais uma dinâmica 

globalizada, ou seja, uma verdadeira rede integração gerada pelas novas 

tecnologias, mas que logo se tornou um caminho de duas vias opostas.  

Rapidamente o crime organizado se adaptou a essa dinâmica 

globalizada e especializou a sua atividade com novas formas de atuação na 

lavagem, como por exemplo, a transferência dos recursos ilícitos para os 

offshores ou paraísos fiscais, assim como diversificou suas atividades em 

relação ao crime antecedente, deixando de se pautar exclusivamente no crime 

de tráfico ilícito de entorpecentes, migrando para outros ramos. Esse novo 

modelo de atuação passou a ser alarmante, exigindo das autoridades globais 

um esforço comum, no sentido de cooperarem entre si para combater essas 

novas entidades criminosas de forma preventiva e criar alternativas para o 

combate repressivo a esses crimes e formas de atuação criminosas.  

Assim, este esforço comum internacional se consolidou no final dos anos 

80, pela ONU, através da Convenção de Viena de 1988. O Brasil foi signatário 

deste tratado, promulgando a Convenção por meio do Decreto nº 154, de 1991, 

momento este em que passou a assumir um compromisso nacional de coibir as 

condutas especificadas no mesmo. Refere-se aqui, como marco da primeira 

geração das espécies de lavagem de dinheiro, caracterizada por estabelecer 

apenas o crime de tráfico ilícito de entorpecentes como crime antecedente da 

lavagem de dinheiro e reconhecer o caráter internacional do delito de lavagem 

                                            
2 Raúl Cervini expõe que a primeira tipificação do crime de lavagem de dinheiro aparece na 
Itália, no ano de 1978, na época referente aos “anos de chumbo”.  
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de capitais, sem deixar de destacar o caráter pluriofensivo deste delito que 

ataca de forma simultânea a administração da Justiça e os bens jurídicos do 

crime antecedente, assim como o regular funcionamento do sistema financeiro 

nacional. 

Como marco da 2ª geração de leis de combate ao crime de lavagem de 

dinheiro, temos a Convenção de Estrasburgo, realizada em 1990 e que entrou 

em vigor em 1993. Um dos grandes objetivos desta convenção foi acerca da 

apreensão dos capitais ilícitos gerado pelos criminosos. O grande diferencial e 

fator que caracterizou esta convenção como marco da 2ª geração das leis foi a 

ampliação do rol de delitos antecedentes à lavagem de dinheiro, trazendo um 

rol taxativo destes crimes. 

No Brasil, mesmo após a ratificação da Convenção de Viena e sua 

promulgação pelo Decreto nº 154, de 1991, somente no ano de 1998 que foi 

expedida a Lei nº 9.613/1998 que além de criminalizar os diferentes 

comportamentos que tipificam a prática de lavagem de dinheiro através de um 

rol taxativo, também teve por objetivo criar os mecanismos de prevenção do 

sistema financeiro nacional, como o COAF. É importante notar que com o 

advento da Lei nº 9.613/1998, já se iniciou o combate ao crime de lavagem 

embasados nos aspectos da 2ª geração. 

 

1.2 ALTERAÇÔES E MUDANÇA DE PERSPECTIVA DA LEI 9.613/1998 

COM O ADVENTO DA LEI Nº 12.683/2012 

Como anteriormente citado, a Lei nº 9.613/1998 rompeu paradigmas 

contribuindo para o avanço da legislação brasileira, inserindo-a no rol dos 

aspectos legislativos da 2ª geração. O principal ponto de destaque aqui é o 

enquadramento de uma nova perspectiva à persecução do crime de 

autolavagem com a elaboração da Lei nº 12.683/12.  

Logo no seu primeiro artigo, está o ponto nuclear, decisório para 

classificação da legislação brasileira na terceira geração de espécies de leis 

antilavagem por ampliar o rol dos crimes antecedentes de forma inovadora – 

criando uma nova dinâmica de repressão ao delito – e também, por lapidar o 

objetivo do subsistema de prevenção, incluindo novos sujeitos obrigados a 

participar do procedimento preventivo, além de acrescer o número de 

obrigações previstas. 
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A mudança do termo crime para infração penal foi a peça-chave que 

propiciou a abertura que faltava à legislação anterior. Assim, restou superada a 

problemática diante das contravenções, como o jogo do bicho, que é uma das 

tipologias do crime de branqueamento de capitais existentes utilizadas até hoje 

e que se mantinha ilesa antes desta modificação.  

A partir de então, o legislador passou a entender que qualquer infração 

penal pode ser crime antecedente ao crime de lavagem, incluindo até mesmo 

as contravenções penais, como já explicitado. Adentrando ainda mais na esfera 

das alterações proporcionadas pelo advento da Lei nº 12.683/2012, ressalta-se 

a alteração no art. 1º, § 2º, da Lei nº 9.613/1998, que foi encarregada de 

ampliar a interpretação dos elementos subjetivos do delito de lavagem de 

dinheiro. 

 O legislador, ao retirar a expressão “que sabe serem” do dispositivo 

citado, acabou por fazer com que ele deixasse de ser compreendido de forma 

praticamente unânime no sentido de que só se enquadraria o dolo direto e 

abriu a possibilidade de aplicação do dolo eventual no crime de lavagem de 

capitais, tornando-o compatível com a teoria da cegueira deliberada 

(CALLEGARI, 2017, p. 153). Continua o autor tratando muito bem muito bem 

essa nova perspectiva: 

Em apertada síntese, a doutrina referida propõe a equiparação, 
atribuindo os mesmos efeitos da responsabilidade subjetiva, dos 
casos em que há o efetivo conhecimento dos elementos objetivos que 
configuram o tipo e aqueles em que há o ‘desconhecimento 
intencional ou construído’ de tais elementares [...]. 
A maior parte da doutrina nacional acerca do assunto vem baseada 
na lei antes da mudança ocorrida em meados de 2012, razão pela 
qual perde um pouco de sua força, eis que o elemento ‘que sabe’, 
representando a exigência de conhecimento concreto, foi suprimido 
do diploma legal. Tal doutrina foi recepcionada pelo sistema common 
law, provavelmente por não ter tal sistema a preocupação com o dolo 
eventual e suas delimitações. (CALLEGARI, 2017, p.153) 

 

Torna-se necessário então pontuar aqui uma nova problemática gerada 

por essa alteração. Como delimitar a imputação e os requisitos que autorizam a 

aplicação da teoria da cegueira deliberada? 

Esse debate está ainda muito vivo entre os doutrinadores brasileiros, 

pois há ainda muitas discordâncias, o que naturalmente inviabiliza o consenso 

sobre o tema. Unanimidade há quanto à exigência do dolo para que se 

configure o tipo penal, porém quanto ao tipo de dolo – se eventual ou direto – 
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ainda restam dúvidas. A alteração no art. 1º, § 2º, da Lei nº 9.613/1998 na ótica 

de uns, seria uma ação do legislador no sentido de que se permite o cabimento 

do dolo eventual, até mesmo por ter sido eliminada a exigência do 

conhecimento integral da ilicitude dos bens. Assim, esse conteúdo será tratado 

posteriormente, de forma mais específica ao analisarmos o julgamento de dois 

casos relevantes – quais sejam o assalto ao Banco Central e a Ação Penal 

470, apelidada pela mídia de “Mensalão” – em que os aplicadores do Direito 

passam a esboçar os contornos relevantes sobre a aceitação ou não dessa 

teoria.  

 

1.3 CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DO CRIME DE LAVAGEM DE 

DINHEIRO 

A prática da “lavagem de dinheiro” tem sua origem remota, mas ganhou 

notoriedade quando surgiu do termo “money laundering” utilizado na década 

dos anos 1920 nos EUA. É sabido que se utilizavam deste tipo de conduta 

desde muito antes, por aqueles que se apropriavam de recursos ilícitos. 

Podemos conceituar o ato de “lavar dinheiro” como uma conduta que 

objetiva dar caráter de licitude aos recursos obtidos de forma ilícita. Este crime 

surgiu da necessidade dos criminosos de ocultarem e dissimularem os lucros 

provenientes das suas atividades criminosas, principalmente o tráfico de 

drogas, para posteriormente reinseri-los na atividade econômica com o fim de 

eliminar qualquer forma de vínculo ou conexão entre o beneficiário final da 

atividade criminosa e assim camuflar a origem ilícita do recurso. 

Conforme exposto acima, pela alteração proporcionada pelas emendas 

da Lei nº 12.683/2012 – responsável por inserir nossa legislação na 

denominada 3ª geração -, ao utilizar o termo infração penal que ampliou o rol 

de crimes antecedentes de forma totalmente abrangente (qualquer ilícito pode 

ser enquadrado), é praticamente óbvio de se observar que para que esta 

espécie de crime ocorra, será sempre necessário que se tenha um crime 

anterior. 

Nesse caso, incidirá a conexão probatória prevista no art. 76, inciso III, 

do Código de Processo Penal3, porque as infrações penais estarão 

                                            
3 Art. 76.  A competência será determinada pela conexão: (...) 



21 
 

interligadas, eis que a infração posterior demanda prova ou indícios da infração 

anterior. Embora sejam crimes independentes, a prova do crime anterior influi 

na prova do crime posterior, daí haverá a reunião de processos. A ação penal 

no crime de lavagem depende exclusivamente de indícios da prática de crime 

anterior. Sendo assim, não depende de ação transitada em julgado, mas sim 

de indícios da prática de infração penal anterior, juntamente com a justa causa 

da lavagem.  

Logo, pelo aspecto de necessitar de um crime antecedente, que se 

denomina esta espécie de crime como um crime parasitário. Caso não exista 

uma infração penal antecedente que lhe tenha dado origem, não será possível 

de se configurar o crime de lavagem de capitais.  

Fernando Capez (2016, p. 568) conceitua o crime de lavagem de 

dinheiro nas seguintes palavras: 

Consiste no processo por meio do qual se opera a transformação de 
recursos obtidos de forma ilícita em ativos com aparente origem legal, 
inserindo, assim, um grande volume de fundos nos mais diversos 
setores da economia. 

 
 Já Rodolfo Tigre Maia (1999, p. 65) destrincha o conceito 

utilizando-se dos seus verbos nucleares:  

Cuida-se de ocultar (esconder) ou  dissimular (encobrir) a natureza (a 
essência, a substância, as características estruturais ou a matéria), 
origem (procedência, lugar de onde veio ou processo através do qual 
foi  obtido), localização (a situação atual, o local onde se encontra), 
disposição (qualquer forma de utilização, onerosa ou gratuita), 
movimentação (no sentido de aplicação; de circulação, especialmente 
financeira ou bancária, ou, também, de deslocamento físico de bens 
imóveis) ou propriedade (domínio, poder sobre a coisa, titularidade, 
qualidade legal ou fática de dono) ou bens, direitos e valores (objetos 
materiais do crime). 

 
 André Luís Callegari (2017, p. 26) define como o ato de tornar 

lícito o dinheiro advindo de atividades ilegais e reinseri-lo no mercado como se 

lícito fosse. 

Como próprio da natureza do Direito Penal em um Estado Democrático 

de Direito, temos como missão primordial a proteção de bens jurídicos. Neste 

sentido, apontando para as possíveis consequências desencadeadas pelo 

delito da lavagem de ativos, extraem-se as palavras do ilustre jurista Cezar 

Roberto Bitencourt (2012, p. 42): 

                                                                                                                                
III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir 
na prova de outra infração.  
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Tomando como referente ao sistema político instituído pela 
Constituição Federal de 1988, podemos afirmar, sem sombra de 
dúvidas, que o Direito Penal, no Brasil deve ser concebido e 
estruturado a partir de uma concepção democrática do Estado de 
Direito, respeitando os princípios e garantias reconhecidos na nossa 
Carta Magna. Significa, em poucas palavras, submeter o exercício do 
ius puniedi ao império da lei ditada de acordo com as regras do 
consenso democrático, colocando o Direito Penal a serviço dos 
interesses da sociedade, particularmente da proteção de bens 
jurídicos fundamentais, para o alcance de uma justiça equitativa.  

 
Isto posto, será feita uma análise sobre o bem jurídico tutelado na lei em 

relação ao crime de lavagem. Este é um ponto bastante discutido pela doutrina 

que até o momento não conseguiu pacificar um entendimento sobre o tema, 

então serão abordadas as perspectivas mais relevantes levantadas até então. 

Segundo Marcelo Batlouni Mendroni (2006) apud CARLI (2013, p. 198) o 

crime de lavagem de dinheiro viola tanto a administração da justiça quanto a 

ordem socioeconômica. 

Capez (2016, p. 571-572.) apresenta a discussão através da 

exemplificação por grupos, ou seja, uma parcela da doutrina aceita que a Lei 

de Lavagem de Dinheiro é voltada à poupar o mesmo bem jurídico tutelado 

pelo crime antecedente – posição esta que estaria perdendo sua força por 

encontrar barreira quanto ao argumento de que não se estaria, assim, à 

reprimir o cometimento de uma nova conduta, ao invés disso, estar-se-ia  

agindo apenas face a ineficácia e um tipo penal já existente; outra parcela 

defende que a mesma lei busca tutelar um bem jurídico distinto do crime 

precedente, discordando se o bem tutelado seria a administração da Justiça ou 

a proteção da ordem socioeconômica – corrente majoritária. 

 Por fim, na perspectiva de Maia (2007), trata-se de um crime 

pluriofensivo – logo, tutela-se simultaneamente mais de um bem jurídico -, 

definindo-os como a administração da Justiça e os bens jurídicos do crime 

antecedente; já para Pitombo (2003), e os sistemas econômico e financeiro e a 

administração da Justiça; 
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2. INSTRUMENTOS E FORMAS DE ATUAÇÃO NO CRIME DE 

LAVAGEM DE DINHEIRO 

O crime de lavagem de ativos - como já exposto – é um crime que 

requer um alto grau de especialização para que se alcance o resultado 

almejado, tendo em vista que à medida que se aprimora em sua atividade 

criminosa também é acompanhado pelo desenvolvimento de novas barreiras 

preventivas e repressivas que visam coibir sua prática.  

Portanto, para que se obtenha êxito, este crime é praticado em 

momentos distintos, mas específicos. Sua execução é feita por meio de fases e 

técnicas, as quais serão demonstradas adiante. 

 

2.1 FASES DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

O crime de lavagem de dinheiro, por ser uma atividade complexa, possui 

como aspecto para a sua concretização a execução através da divisão da sua 

atuação em fases – este entendimento foi formalizado pela maioria da doutrina, 

por órgãos reguladores e jurisprudência dos tribunais superiores – que se 

destacam em três: colocação, ocultação e integração. 

Conforme expõe André Luís Callegari (2017, p. 38), tais fases possuem 

distinções e são independentes, não existindo a obrigação de que aconteçam 

de forma simultânea ou sucessiva em cada caso, mas o estudo em separado 

traz a maior capacidade de investigação da fase mais vulnerável, sendo esta, 

geralmente, a de alocação.  

Com o objetivo de reforçar o entendimento, vejamos o seguinte 

julgamento do Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 470, vulgo “Mensalão”: 

DIREITO PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. 
CONFIGURAÇÃO DO DELITO E PRESENÇA DOS REQUISITOS 
PARA A CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE. 2) A LAVAGEM DE 
DINHEIRO É ENTENDIDA COMO A PRÁTICA DE CONVERSÃO 
DOS PROVEITOS DO DELITO EM BENS QUE NÃO PODEM SER 
RASTREADOS PELA SUA ORIGEM CRIMINOSA. 3) A 
DISSIMULAÇÃO OU OCULTAÇÃO DA NATUREZA, ORIGEM, 
LOCALIZAÇÃO, DISPOSIÇÃO, MOVIMENTAÇÃO OU 
PROPRIEDADE DOS PROVEITOS CRIMINOSOS DESAFIA 
CENSURA PENAL AUTÔNOMA, PARA ALÉM DAQUELA 
INCIDENTE SOBRE O DELITO ANTECEDENTE. 4) O DELITO DE 
LAVAGEM DE DINHEIRO, CONSOANTE ASSENTE NA DOUTRINA 
NORTE-AMERICANA (MONEY LAUNDERING), CARACTERIZA-SE 
EM TRÊS FASES, A SABER: A PRIMEIRA É A DA “COLOCAÇÃO” 
(PLACEMENT) DOS RECURSOS DERIVADOS DE UMA ATIVIDADE 
ILEGAL EM UM MECANISMO DE DISSIMULAÇÃO DA SUA 
ORIGEM, QUE PODE SER REALIZADO POR INSTITUIÇÕES 
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FINANCEIRAS, CASAS DE CÂMBIO, LEILÕES DE OBRAS DE 
ARTE, DENTRE OUTROS NEGÓCIOS APARENTEMENTE LÍCITOS. 
APÓS, INICIA-SE A SEGUNDA FASE, DE “ENCOBRIMENTO”, 
“CIRCULAÇÃO” OU “TRANSFORMAÇÃO” (LAYERING), CUJO 
OBJETIVO É TORNAR MAIS DIFÍCIL A DETECÇÃO DA MANOBRA 
DISSIMULADORA E O DESCOBRIMENTO DA LAVAGEM. POR FIM, 
DÁ-SE A “INTEGRAÇÃO” (INTEGRATION) DOS RECURSOS A UMA 
ECONOMIA ONDE PAREÇAM LEGÍTIMOS. 5) IN CASU, O ACERVO 
PROBATÓRIO DOS AUTOS REVELA QUE O EMBARGANTE TINHA 
PLENO CONHECIMENTO DA UTILIZAÇÃO DAS EMPRESAS 
BÔNUS BANVAL E NATIMAR NEGÓCIOS E INTERMEDIAÇÕES 
LTDA. PARA A PRÁTICA DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. 
ADEMAIS, O EMBARGANTE RECEBEU, POR MEIO DE 
TERCEIROS, REPASSES DE SAQUES EFETUADOS NO BANCO 
RURAL. 6) IN CASU, AS CONDIÇÕES MATERIAIS EM QUE 
PRATICADO O DELITO ENCERRAM MOTIVOS SUFICIENTES 
PARA SE CONCLUIR QUE O AGENTE DESEJAVA OCULTAR OU 
DISSIMULAR A NATUREZA, ORIGEM, LOCALIZAÇÃO, 
DISPOSIÇÃO, MOVIMENTAÇÃO OU PROPRIEDADE DO 
NUMERÁRIO, EM RELAÇÃO AO QUAL, TAMBÉM PELAS 
CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DOS FATOS PROVADOS, 
REVELARAM QUE O RÉU SABIA QUE O NUMERÁRIO ERA 
PROVENIENTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DE CRIME. 7) 
EMBARGOS INFRINGENTES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AP 
470 EI-décimos segundos, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal 
Pleno, julgado em 13/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-082 
DIVULG 30-04-2014 PUBLIC 02-05-2014) 

 

2.1.1 Fase de Colocação 

A fase de colocação também é identificada por outras denominações à 

depender da doutrina, tais como: placement, introdução ou até ocultação. É a 

primeira etapa do processo de lavagem, onde se objetiva alocar os recursos 

ilícitos na atividade econômica com a intenção de dissimular ou ocultar a sua 

origem. O desejo do agente aqui, é evitar qualquer ligação entre ele e o 

produto oriundo do cometimento de crime prévio (CAPEZ, 2016, p. 570). 

 

2.1.2 Fase de Ocultação 

A segunda fase também é conhecida na doutrina por diversas 

terminologias, sendo essas: layering, ocultação, transformação, dissimulação, 

estratificação ou mascaramento. Esta etapa consiste em dificultar o 

rastreamento contábil dos recursos ilícitos. Aqui far-se-á diversas operações 

complexas para se mascarar a contabilidade, mascarar a escrituração do 

estabelecimento, etc. 
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2.1.3 Fase de Integração 

Temos então, a terceira fase, conhecida por integration, integração ou 

reinversão. Após as duas primeiras fases, o dinheiro e os bens já possuem 

aparência de regularidade. É aqui onde os ativos são incorporados 

formalmente ao sistema econômico financeiro. Neste ponto, o sujeito já está 

dispondo legalmente dos recursos dentro do sistema econômico regular. 

Segundo a lição de Tondini (2009, apud CALLEGARI, 2017, 53) está é a 

etapa final do processo de branqueamento de capitais, em que dinheiro obtido 

por meio de atividades ilícitas é inserido no mercado através de operações 

financeiras, que buscam dar aparência de operações legítimas. Nesta etapa 

são realizadas inversões de negócios por meio empréstimos a indivíduos, 

compram-se bens e todo o tipo de transação através de registros contábeis e 

tributários, tudo isso mascarado, o dinheiro ilícito toma forma de lícito o que 

inviabiliza o controle contábil e financeiro.  

Concluídas estas três etapas, dificilmente será possível mensurar e 

rastrear a extensão da lavagem.  

 

2.2 DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO CRIME DE LAVAGEM 

Deltan Martinazzo Dallagnol em sua colaboração à obra Lavagem de 

dinheiro – Prevenção e Controle Penal (CARLI, 2013), traz no capítulo sobre as 

tipologias de lavagem, alguns fatores que contribuem para a variação e 

permanente mudança das técnicas de lavagem de dinheiro, elencando-os em:  

“a) o desenvolvimento de medidas preventivas, regulando-se setores 
econômicos o que enseja a migração da lavagem para setores menos 
regulados; b) a atuação do sistema repressivo; c) a existência de 
múltiplas espécies de ativos, com maior ou menor liquidez e o 
surgimento de novas modalidades de ativos (como metais preciosos 
digitais); d) a existência de muitas formas de movimentação do 
capital, com grande facilidade e agilidade (megabyte money), e o 
surgimento de novas modalidades de transferências (como 
cyberpayments) a partir de novas tecnologias; e) a evolução das 
estruturas de pessoas jurídicas e entes coletivos e o surgimento de 
novos entes nesse campo; f) mudanças nas economias e em normas 
que repercutam na propriedade, ativos e forma circulação de riqueza; 
g) a variedade com que se apresentam as necessidades dos 
lavadores – frequência e quantidade de ativos a serem lavados; h) a 
globalização da economia, com o rápido desenvolvimento e 
compartilhamento de novos produtos, mercados e tecnologias, 
associada à (i) expansão internacional de organizações criminosas e 
à (j) crescente profissionalização dos agentes lavadores, propiciando 
estes dois fatores, em conjunto com aquele, o cruzamento das 
dezenas de técnicas de movimentação e das centenas de espécies 
de ativos dos diversos países do mundo, bem como o direcionamento 
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do capital sujo para os países que, no decorrer do tempo, ostentem 
regulamentação menos densa na área de combate à reciclagem de 
capitais.” (CARLI, 2013, pág. 380.) 

 
Feita a exposição das fases do crime de lavagem de dinheiro permitindo 

uma melhor compreensão de sua dinâmica de atuação, partiremos à exposição 

de alguns dos principais instrumentos e formas de atuação mais específicas 

atuais.  

 

2.2.1 Fracionamento ou Estruturação 

No Brasil, por força da Circular nº 3.461/2009 expedida pelo Banco 

Central (BACEN) as operações financeiras com o valor igual ou superior à 

quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) deverão ser necessariamente 

comunicadas ao COAF (ver tópico 3.1). É daí que decorre a técnica de 

fracionamento ou estruturação que consistem dividir o valor total arrecadado 

em quantias menores que serão distribuídas por diversas contas diferentes 

objetivando se esquivar desta obrigação de comunicação à unidade de 

inteligência financeira. 

Segundo (CALLEGARI, 2008, pág.46.) em sua obra “Lavagem de 

Dinheiro” esta técnica consiste em “dividir as elevadas somas de dinheiro em 

outras de menor quantia ou fracionar as transações em cédulas e assim evadir 

as obrigações de identificação ou comunicação”. 

Já Deltan Dallagnol expressa que a estruturação, fracionamento, 

structuring ou pitufeo:  

[...]consiste na divisão de valores maiores em menores, tanto no 
depósito como na movimentação financeira, lançando-se mão de 
várias operações ao invés de uma única, usando uma ou mais 
pessoas, e ainda uma ou mais contas tendo por objetivo evitar a 
realização de comunicação obrigatória de operação suspeita ou não 
despertar desconfiança por parte dos agentes obrigados de setores 
regulados, especialmente bancos. (CARLI, 2013, pág. 386) 

 

Fator importante aqui, que deve ser observado, é a Circular nº 

3.461/2009 expedida pelo Banco Central. Esta Circular foi impulsionada pela 

Lei nº 9.613/98 à qual foi a precursora ao instituir o sistema brasileiro de 

prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro, visto que foi 

responsável pela criação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – 

COAF (conforme dispõe os artigos 14 a 17 da lei); por estabelecer regras de 
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conformidade (adequação) para certos sujeitos obrigados, integrantes de 

setores econômicos relevantes (conforme expresso nos artigos 9º a 11 da lei); 

por instituir a responsabilidade administrativa dos sujeitos obrigados (artigos 

12); e criou o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS 

(artigo 10-A). Vale ressaltar que as alterações provenientes da Lei nº 

9.683/2012 foram fundamentais para o aprimoramento deste sistema de 

prevenção e para o combate repressivo deste delito. 

 

2.2.2 Mescla ou Commingling 

Esta técnica consiste basicamente em misturar recursos de origem ilícita 

com recursos de origem lícita. Ocorre geralmente em empresas com 

movimentações não tão grandes.  

Carli (2013, p. 386) trata que quando ocorre no seio de uma empresa 

sem exageros, sendo apresentado o volume total de recursos como receita, ou 

ainda usando-se os valores para o pagamento direto de fornecedores, é de 

difícil detecção. 

 

2.2.3 Sistema Dólar-Cabo ou Euro-Cabo 

Esta seria a forma de envio de remessas através de sistemas 

internacionais de recursos (ARSs), por meio dos famosos doleiros. Este 

esquema é comumente noticiado na mídia brasileira, por onde se revelou os 

maiores esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro nacional. 

Deltan Dallagnol, na obra de Carli (2013, p. 398 – 399) expõe de forma 

mais clara esse modelo de atuação: 

No sistema dólar-cabo (ou ‘cabodólar’) a remessa de recursos pode 
ocorrer em dois sentidos opostos. [...]  
No primeiro, o doleiro recebe no Brasil, em espécie ou mediante 
depósito, reais de seu cliente, efetuando, via internet banking ou 
mediante determinação ao gerente de sua conta no exterior, o débito 
de valor correspondente em moeda estrangeira, de conta que ele 
(doleiro) mantém no exterior, para crédito em favor de uma conta 
mantida no exterior por tal cliente ou por pessoa por este indicada. No 
caso de o doleiro não possuir disponibilidade externa suficiente 
naquela data específica, vale-se das disponibilidades de um parceiro 
(outro doleiro ou cliente), recompensando-o em reais, dólares ou em 
outra moeda, imediatamente ou num momento posterior, havendo 
assim operações de compensação ou trocas de posições em dólar. 
No sentido oposto, o doleiro é quem compra moeda estrangeira por 
cabo: recebe em sua conta mantida no exterior depósito em moeda 
estrangeira efetuado (direta ou indiretamente) por determinado 
cliente, entregando a este, no Brasil, o correspondente crédito em 
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reais, em efetivo (‘papel’) ou mediante depósito em conta do cliente 
ou por este indicada, ou em dólares em espécie (‘papel’). Nesse 
último sentido, muitas vezes o doleiro recebe o exterior os recursos 
de remittances a ele ‘conveniadas’, localizadas em regiões 
estrangeiras onde moram muitos brasileiros (como a Califórnia/EUA), 
os quais pretendem enviar dinheiro a familiares residentes no Brasil, 
abastecendo-se assim as contas dos doleiros com provisões que lhes 
permitirão efetuar operações do sentido inverso”. 
A operação de dólar-cabo demora em média 48 horas (D+24, D+48 
ou D+72) e o lucro do doleiro está normalmente embutido na taxa de 
câmbio utilizada (spread). A denominação ‘cabo’ (dólar-cabo ou ‘euro-
cabo’) é uma referência à realização no exterior de uma transferência 
de recursos entre contas, a qual é denominada quando feita entre 
diferentes bancos de wire transfer (transferência via cabo’).  

 
Então, é notório que os doleiros operam se esquivando do sistema 

financeiro nacional, utilizando-se de contas paralelas no Brasil, contas no 

exterior não declaras, sendo verdadeiros profissionais. Geralmente suas 

operações são concretizadas por fazerem uso dos também famosos paraísos 

fiscais ou offshores. 

 
2.2.4 Paraísos Fiscais e Centros Financeiros Offshores (CFOs) 

Paraísos fiscais ou offshores são países, regiões ou jurisdições que 

possuem baixas ou nulas taxas de tributações, além de grande facilidade para 

abertura de pessoas jurídicas, além de possuir um alto grau de sigilo das suas 

operações bancárias e um baixo grau de controle fiscal. São comuns por serem 

centro financeiros que atraem uma grande parte de remessas de recursos 

ilícitos, o que acaba por favorecer o delito de lavagem de dinheiro, dentre 

outros. 

Deltan Dallagnol, com maestria, conduz o tema evidenciando que o 

conceito de paraíso fiscal repousa sob um fator central e outros dois 

complementares: 

O fator central é (1) a tributação reduzida ou nula dos rendimentos de 
não residentes, ou de equiparados a não residentes, incluídas nesta 
categoria as sociedades lá constituídas e que não exercem atividades 
na economia local (offshores). A esse fator central se agrega um ou 
ambos de dois fatores complementares: (2) oferecimento de 
facilidades para constituição de pessoas jurídicas (como sociedades 
offshores) e arranjos legais (como trusts) que garantam anonimato a 
seus reais titulares; e/ou (3) a existência de um sistema bancário 
consolidado e estável com sigilo bancário quase ou totalmente 
impenetrável. Quando esta última característica está presente, o 
paraíso fiscal é, simultaneamente, um Centro Financeiro Offshore. 
Como as oportunidades oferecidas pelos paraísos são a pessoas que 
não residem em tais lugares, estando os residentes privados de 
acesso, seus serviços são conhecidos como ‘serviços offshores’ (em 
tradução literal: off + shore = fora da costa). (CARLI, 2013, pág. 409.) 
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Dallagnol segue o seu raciocínio explicitando as vantagens concebidas 

por essas espécies de Centros Financeiros: 

 
[...] tributárias: a) baixa ou nenhuma tributação em ganhos de 
negócios ou investimentos de não residentes; b) inexistência de 
tributos retidos na fonte para não residentes; societárias: c) baixo 
nível de exigências, custos e prazos para constituição de sociedades; 
d) regime de licenciamento de empresas aberto e flexível; e) 
desnecessidade de presença física para empresas e instituições 
financeiras; f) uso flexível de trusts e veículos corporativos especiais 
(offshores) que permitem a ocultação de ativos; g) uso de ações ao 
portador para indicar a titularidade de empresas; bancárias: h) 
existência de sistemas financeiros bancários e não bancários bem 
estabelecidos; i) existência de contas anônimas, numeradas ou 
nominees; domiciliares: j) indisponibilidade de incentivos similares 
para residentes; legais quanto ao sigilo: k) alto nível de 
confidencialidade baseado em leis de sigilo impenetráveis – sigilos 
bancário, comercial, profissional e fiscal; cambiais: l) regime de 
câmbio liberal, com pouco ou nenhum controle, inclusive quanto ao 
ingresso e saída de recursos do país; m) liberdade de remessas 
financeiras de renda ou capital e baixo ou nenhum monitoramento 
dos fluxos; quanto à economia: n) estabilidade econômica (o que 
engloba a estabilidade política); o) estabilidade jurídica, com 
legislação bancária, comercial e fiscal clara e estável; p) vinculação 
da moeda local a uma moeda forte com dólar, euro ou libra, ou 
possibilidade de realizar operações em moeda estrangeira; q) 
regimes de supervisão leves e flexíveis; r) uso de instrumentos 
monetários pagáveis ao portador; estratégicas: s) adequada posição 
geográfica; t) acesso a zonas francas de comércio; u) adequada 
infraestrutura de transportes e telecomunicações; v) boa estrutura de 
profissionais contábeis, notariais e advogados; legais quanto à 
lavagem: w) lavagem de dinheiro não ser tipificada como crime ou 
lista de crime antecedentes bem restrita; x) capacidade reduzida de 
investigação e coibição de lavagem de dinheiro, inclusive no tocante 
ao bloqueio e perdimento de valores; y) ausência de identificação no 
fechamento de operação financeira. (CARLI, 2013, p. 409.) 

 

Deste modo, após a análise dessas tipologias (ou seja, técnicas 

utilizadas) do crime de branqueamento de capitais, podemos observar o grau 

de complexidade que envolve todo o esquema do delito e também o alto nível 

de instrução dos seus agentes, para que se obtenha êxito na sua execução, 

sendo essa uma espécie de crime que geralmente é relacionado aos grandes 

homens de negócios ou pessoas da alta sociedade, o que confirma 

parcialmente o estudo feito no âmbito da criminologia, liderado por Eric H. 

Sutherland. 

Adiante, trataremos brevemente dos mecanismos de prevenção a esta 

espécie de delito. O sistema preventivo foi introduzido pela Lei nº 9.613/1998. 
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3. DAS FORMAS DE COMBATE E PREVENÇÃO AO CRIME DE 

LAVAGEM DE DINHEIRO 

A Lei nº 9.613/ 1998 foi fundamental por inserir em seu texto algumas 

obrigações que surgiram do contexto internacional de combate ao 

branqueamento de capitais. Sendo assim, através dela foram criados tanto 

mecanismos de repressão, como órgãos de prevenção ao combate a esta 

forma de delito.  

Em seguida, serão expostos os cenários que serviram de fomento para 

essas medidas, como também serão demonstradas e levantadas algumas 

peculiaridades desses órgãos preventivos. 

 

3.1 GROUPE D’ACTION FINANCEIÈRE OU FINANTIAL ACTION TASK 

FORCE - GAFI/FATF 

Diante do contexto da década de 1980, em que houve uma grande 

preocupação internacional com os crimes de lavagem de dinheiro e o tráfico 

ilícito de entorpecentes, crimes estes que passaram a inserir-se com grande 

facilidade na nova dinâmica global proporcionada pelo fenômeno da 

globalização e que resultam da sua atividade consideráveis impactos na ordem 

econômico-financeira, não só interna dos países, mas como também em 

âmbito internacional, tendo em vista que o sistema financeiro mundial está 

totalmente interligado.   

Desta preocupação e iminente necessidade, surge o Groupe d’Action 

Financière (GAFI) ou Finantial Action Task, criado em 1989, pelo antigo G74 - 

grupo das sete economias mais fortes do mundo -, com o objetivo de 

desenvolver e promover políticas nacionais e internacionais de combate à 

lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (BRASIL, 2018, online). 

Nesse sentido, Carli (2013, p. 116.) destaca que o GAFI/FATF é 

atualmente considerado o núcleo do sistema internacional de combate ao crime 

de lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo - o qual o Brasil é 

membro efetivo desde junho de 2000 - sendo composto por 34 países-

membros e duas organizações regionais5. Sua atuação é baseada na 

elaboração de padrões internacionais – standards – como referência para os 

                                            
4 G-7 é composto por França, Reino Unido, Estados Unidos, Japão, Canadá, Itália e Alemanha. 
5 Conselho de Cooperação do Golfo e Comissão Europeia. 
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demais países do globo no âmbito da prevenção e repressão à lavagem de 

dinheiro e financiamento do terrorismo, como também observar o grau de 

cumplicidade dos países-membros com os standards fixados e financia 

pesquisas que buscam o aprimoramento da persecução e prevenção deste 

delito (CALLEGARI, 2017, p. 113). 

Em 1990, o GAFI no exercício de sua atribuição de adaptar os sistemas 

legais e regulatórios, expediu as 40 Recomendações (BRASIL, 2012, online). 

Essas Recomendações são padrões internacionais – standards -, ou seja, 

medidas a serem adotadas por todos os países para enfrentar a lavagem de 

dinheiro, respeitando-se as circunstâncias particulares de cada soberania, 

como exposto na própria introdução do documento (BRASIL, 2012, online)6.   

O aperfeiçoamento e evolução do GAFI se deram por meio da expedição 

de novas medidas conforme se desenvolvia o panorama internacional, neste 

ponto, de forma sábia expõe Carla Veríssimo de Carli (2013, p. 33 – 34) acerca 

da cronologia dessas novas medidas e o aprimoramento do funcionamento do 

GAFI: 

 
Em abril de 1990, o GAFI elaborou e publicou um relatório contendo 
um conjunto de 40 Recomendações que fornecem um plano 
abrangente de ação, a ser adotado por todos os países para enfrentar 
a lavagem de dinheiro. Em outubro de 2001 (logo após os ataques às 
torres do World Trade Center em Nova Iorque) à missão do GAFI foi 
adicionado o desenvolvimento de padrões internacionais para o 
combate ao financiamento do terrorismo, com intenção de, com isso, 
atingir as organizações terroristas. Foram então elaboradas oito  
Recomendações Especiais sobre o financiamento do terrorismo; em 
outubro de 2004, foi expedida a nona Recomendação Especial. Em 
fevereiro de 2012, o GAFI procedeu a uma ampla revisão nas 
Recomendações: foram unificadas as recomendações relativas à 
lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, e adicionaram-
se disposições relativas ao financiamento da proliferação de armas 
de destruição em massa. Voltou-se ao número de 40 
Recomendações, que configuram os Standards Internacionais em 
matéria de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. 
Elas fornecem um conjunto completo de contramedidas que cobrem o 
sistema de justiça criminal, o sistema financeiro e a sua regulação, e 
a cooperação internacional. Essas Recomendações fixam princípios 
de ação, permitindo aos Estados usar de flexibilidade na 
implementação das medidas, de acordo com as características de 
cada país e de sua moldura constitucional. Foram revisadas pela 
primeira vez em 1996, depois em 2003, e finalmente em 2012, para 
acompanhar as mudanças verificadas nas tendências de lavagem de 

                                            
6 Os países possuem sistemas legais, administrativos e operacionais diversos e diferentes 
sistemas financeiros e, dessa forma, não podem todos tomar medidas idênticas para combater 
as ameaças. As Recomendações do GAFI, portanto, estabelecem um padrão internacional que 
os países devem adotar.  



32 
 

dinheiro. Além das Recomendações, o GAFI elabora notas 
interpretativas que ajudam a esclarecer a aplicação de cada 
Recomendação e proporcionam uma direção adicional, e o Glossário, 
que define conceitos-chave.  

 

André Luís Callegari, em sua obra Lavagem de Dinheiro, faz um 

apontamento importante dando ênfase na diferença entre o GAFI e as demais 

Convenções ou Tratados Internacionais, na medida da força de suas 

recomendações e sua eficácia prática:  

 

Atualmente, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI, ou 
FATF – Financial Action Task Force on Money Laundering) é um 
organismo intergovernamental cujo propósito é elaborar e promover 
medidas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao 
terrorismo e, apesar de se tratar de uma organização de estudo e 
assessoramento que não pode tomar decisões executivas com 
efeitos como aquelas oriundas de Convenções ou Tratados 
Internacionais, como é o caso das Resoluções da Organização das 
Nações Unidas, que adquirem obrigatoriedade tácita, suas 
Recomendações têm na prática uma força por vezes mais importante 
do que a força jurídica dos instrumentos internacionais referidos.  
Pode-se definir o FATF/GAFI como um ditador de padrões, cujas 
recomendações buscam prevenir a lavagem de dinheiro e o 
financiamento ao terrorismo, unificando os membros a fim de que 
adotem essas práticas e acabem com a criminalidade. (CALLEGARI, 
2017, pág.115.) 

  

Então, em 2000, o Brasil teve a sua admissão como membro do GAFI 

após ter sido reconhecido por avaliação do próprio GAFI que possuía um 

sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro sólido, com o advento 

da Lei nº 9.613/1998 (CORRÊA, 2013, p. 189)7 e em conformidade com as 

Recomendações essenciais.  

Ante o exposto, é notória a importância da criação do GAFI no cenário 

nacional e internacional e a pressão gerada por parte das diversas soberanias 

e organismos internacionais, fator de grande influência para os demais países 

que ainda não haviam se adaptado às Recomendações do órgão, tonando-se 

passíveis de retaliação e isolamento por parte dos países signatários desta 

organização intergovernamental. Atualmente, mais de 180 países adotam os 

padrões concernentes às 40 Recomendações do GAFI.   

                                            
 

7 A autora trata que a referida lei criminaliza a lavagem de dinheiro (com amplo rol de crimes 
antecedentes), adota as principais medidas preventivas (identificação de clientes, manutenção 
de registros e comunicação de transações suspeitas), cria uma unidade de inteligência 
financeira (o COAF), assegura medidas de congelamento e confisco e possibilita ampla 
cooperação internacional, tanto formal quanto informal.  
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Em seguida, serão abordados os pontos de maior relevância sobre o 

COAF – a unidade de inteligência financeira do Brasil – e também sobre os 

sistemas de compliance nacional, criados em alinhamento com as 

Recomendações do GAFI, porém adaptados às singularidades do Estado 

brasileiro. 

3.2 DO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS – 

COAF  

A Lei nº 9.613/1998, no seu viés prevencionista, foi responsável por 

instituir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, um órgão 

de inteligência financeira administrativa (RODRIGUES, 2008, p. 19) 8, 

vinculado ao Ministério da Fazenda, que tem por objetivo tutelar os setores 

econômicos contra a lavagem de capitais e o financiamento do terrorismo.  

O COAF desempenha a sua função recebendo, examinando e 

identificando as ocorrências de suspeitas de atividades ilícitas enviadas por 

parte dos entes obrigados (por força do artigo 11 da Lei nº 9.613/1998), além 

de comunicar as operações financeiras consideradas suspeitas aos órgãos 

encarregados de realizar a persecução penal ou o procedimento cabível, se for 

o caso. 

Em relação aos entes que não contam com órgão fiscalizador previsto 

em Lei, o COAF assumirá esta competência de regulamentação e supervisão9, 

conforme dispõe o art. 14, § 1º; art. 10, inciso IV e o art. 11, inciso III: 

 

Art. 10. As pessoas referidas no art. 9º: 
(...) 
 IV – deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão  
 regulador ou fiscalizador e, na falta deste, no Conselho de Controle 
de      Atividades Financeiras (Coaf), na forma e condições por eles  

estabelecidas; (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) 
 Art. 11. As pessoas referidas no art. 9º: 
(...)    
III - deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua 
atividade ou, na sua falta, ao Coaf, na periodicidade, forma e 

                                            
8 O autor continua tratando que no modelo administrativo, a UIF é organizada, geralmente, 
numa estrutura da burocracia estatal que não tem poderes persecutórios, ou judicias, nem 
investigatórios, atuando principalmente como canal de comunicação entre Estado e setor 
privado, a fim de amenizar o desgaste provocado pelo ambiente de suspeitas de cometimento 
de crimes das instituições financeiras sobre seus próprios clientes. É comum que UIF 
constituídas nesse modelo funcionem de forma autônoma sob a supervisão de um Ministério 
(geralmente o equivalente ao nosso Ministério da Fazenda ou da Justiça) ou de forma 
independente (equivalente às nossas autarquias). 
9 Art. 10, inciso IV; Art. 11, inciso III e Art. 14, § 1º, da Lei de Lavagem de Dinheiro.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
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condições por eles estabelecidas, a não ocorrência de propostas, 
transações ou operações passíveis de serem comunicadas nos 
termos do inciso II. (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)  
Art. 14. É criado, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras - COAF, com a finalidade de 
disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e 
identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas 
nesta Lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos e 
entidades. 
§ 1º As instruções referidas no art. 10 destinadas às pessoas 
mencionadas no art. 9º, para as quais não exista órgão próprio 
fiscalizador ou regulador, serão expedidas pelo COAF, competindo-
lhe, para esses casos, a definição das pessoas abrangidas e a 
aplicação das sanções enumeradas no art. 12. 

   
Naturalmente, ao ler estes dispositivos da Lei nº 9.613/1998 surge a 

seguinte indagação: quais seriam exatamente estes entes obrigados? A 

resposta está evidenciada no rol do art. 9º da própria lei: 

Art. 9o. Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as 
pessoas físicas e jurídicas que tenham, em caráter permanente ou 
eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou 
não:                    (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) 
I - a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de 
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira; 
II – a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo 
financeiro ou instrumento cambial; 
III - a custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, 
intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários. 
Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações: 
I – as bolsas de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros e os 
sistemas de negociação do mercado de balcão 
organizado;                          (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 
2012) 
II - as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de 
previdência complementar ou de capitalização; 
III - as administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de 
crédito, bem como as administradoras de consórcios para aquisição 
de bens ou serviços; 
IV - as administradoras ou empresas que se utilizem de cartão ou 
qualquer outro meio eletrônico, magnético ou equivalente, que 
permita a transferência de fundos; 
V - as empresas de arrendamento mercantil (leasing) e as de fomento 
comercial (factoring); 
VI - as sociedades que efetuem distribuição de dinheiro ou quaisquer 
bens móveis, imóveis, mercadorias, serviços, ou, ainda, concedam 
descontos na sua aquisição, mediante sorteio ou método 
assemelhado; 
VII - as filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam 
no Brasil qualquer das atividades listadas neste artigo, ainda que de 
forma eventual; 
VIII - as demais entidades cujo funcionamento dependa de 
autorização de órgão regulador dos mercados financeiro, de câmbio, 
de capitais e de seguros; 
IX - as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que 
operem no Brasil como agentes, dirigentes, procuradoras, 
comissionárias ou por qualquer forma representem interesses de ente 
estrangeiro que exerça qualquer das atividades referidas neste artigo; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
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X - as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de 
promoção imobiliária ou compra e venda de 
imóveis;                       (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) 
XI - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem jóias, pedras e 
metais preciosos, objetos de arte e antigüidades. 
XII - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo 
ou de alto valor, intermedeiem a sua comercialização ou exerçam 
atividades que envolvam grande volume de recursos em 
espécie;                     (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) 
XIII - as juntas comerciais e os registros 
públicos;                     (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) 
XIV - as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que 
eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, 
auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, em 
operações                : (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) 
a) de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou 
industriais ou participações societárias de qualquer 
natureza;                        (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) 
b) de gestão de fundos, valores mobiliários ou outros 
ativos;                     (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) 
c) de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, 
investimento ou de valores mobiliários;          (Incluída pela Lei nº 
12.683, de 2012) 
d) de criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer 
natureza, fundações, fundos fiduciários ou estruturas análogas; 
(Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) 
e) financeiras, societárias ou imobiliárias; e                       (Incluída 
pela Lei nº 12.683, de 2012) 
f) de alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados 
a atividades desportivas ou artísticas profissionais; (Incluída pela Lei 
nº 12.683, de 2012) 
XV - pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, 
intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de 
direitos de transferência de atletas, artistas ou feiras, exposições ou 
eventos similares; (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) 
XVI - as empresas de transporte e guarda de valores; (Incluído pela 
Lei nº 12.683, de 2012) 
XVII - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de alto 
valor de origem rural ou animal ou intermedeiem a sua 
comercialização; e                        (Incluído pela Lei nº 12.683, de 
2012) 
XVIII - as dependências no exterior das entidades mencionadas neste 
artigo, por meio de sua matriz no Brasil, relativamente a residentes no 
País. (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) 

 

Seguindo, é interessante saber que o COAF é um órgão colegiado. Seus 

membros são indicados com ampla discricionariedade pelo chefe do Poder 

Executivo, mas por estar vinculado ao Ministério da Fazenda, é comum que o 

chefe do ministério se torne o responsável pelas possíveis indicações. 

O Plenário do COAF é composto por representantes do Banco Central, 

da Comissão de Valores Imobiliários, Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), 

Ministério das Relações Exteriores, Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

Ministério da Previdência Social, SUSEP, Controladoria Geral da União, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
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Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Departamento de Polícia Federal e 

Ministério da Justiça. Além da AGU como convidada. Percebe-se o alto nível 

técnico de seus membros e as mais variadas – porém convergentes – áreas de 

atuação. 

Uma certa crítica que não pode deixar de ser apontada sobre o COAF é 

sobre o modelo em que ele sustenta as suas indicações. Pelo simples fato de 

serem indicados pelo Chefe do Poder Executivo, o órgão pode sofrer certas 

instabilidades, já que no período de quatro em quatro anos temos novas 

eleições com a possibilidade de um novo presidente, e com isso talvez uma 

nova linha na forma de conduzir as diretrizes do órgão. 

Enfatizando esta lógica, cumpre, por fim ressaltar as palavras de José 

Robalinho Cavalcanti10 em sua colaboração na obra “Lavagem de Dinheiro – 

Prevenção e Controle Penal” organizada por Carla Veríssimo de Carli: 

Porém – esta é uma crítica a este modelo de UIF, apontada na 
experiência internacional -, é inegável que uma composição 
administrativa e formada por funcionários de confiança de um mesmo 
governo aumenta, em relação a outras composições possíveis, e/ou a 
vínculo com entes independentes da movimentação ao sabor das 
trocas de governo, por livre nomeação, a possibilidade de ingerência 
política, que seria, e pode ser, catastrófica para um ente do do 
gênero. 
Em que pese caber o registro de que a experiência concreta do 
COAF não aponta nesta direção, e de que sua condução vem sendo 
excepcionalmente técnica, de alto nível e confiável, não há como 
olvidar que não existem garantias institucionais sólidas de que assim 
se mantenha. Uma alteração na linha política do Executivo, com 
nomeação de pessoas diferentes para o Plenário e Presidência, 
alteraria e pode alterar a excelência e independência da noite para o 
dia, fenômeno que poderia ainda ser ajudado pelo fato de que, 
diferentemente inclusive dos entes que compõem seu plenário, e dos 
órgãos de persecução criminal, o COAF NÃO tem quadro de pessoal 
próprio. (CARLI, 2013, p.146.). 

  

3.3 SISTEMAS DE COMPLIANCE 

O termo compliance na verdade é um termo genérico. Ele pode estar 

associado a diversos setores ou campos de saber. Compliance pode ser 

traduzido como conformidade ou adequação. Todos os ramos que absorveram 

este termo, acabam por geralmente remeter sempre à mesma ideia, que seria 

                                            
10 Procurador da República do 2º Ofício Criminal da Procuradoria da República no Distrito 
Federal (com atuação em lavagem de dinheiro e crimes financeiros), membro do Grupo de 
Trabalho de Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros da 2ª Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Público Federal, um dos representantes do Ministérios Público Federal 
em metas, ações e Plenária das ENCCLA's de 2007 a 2013 e Mestre em Direito pela 
Universidade de Brasília. 
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no sentido de se obedecer a certos regramentos, ou certas determinações à 

serem cumpridas. 

O instituto do compliance vem cada vez mais se concretizando na 

realidade dos países, principalmente o âmbito empresarial e, mais 

especificamente nas instituições financeiras. Sua aplicação se torna cada vez 

mais necessária no combate à lavagem de ativos, à corrupção, dentre outros 

crimes que geralmente são mais propensos a serem cometidos pelos agentes 

do colarinho-branco. Carlos Fernando dos Santos Lima em sua cooperação à 

obra “Lavagem de Dinheiro – Prevenção e Controle Penal” organizada por 

Carla Veríssimo de Carli ressalta a importância do compliance: 

“Na verdade, são as regras de compliance, seguramente, o 
subsistema antilavagem mais importante, pois dele decorre a 
percepção primeira das tentativas de lavagem, indispensável para a 
maioria das persecuções penais exitosas nessa área”. (CARLI, 2013, 
p. 52.) 

 

Assim, podemos retirar a lição de que a adequação previne que os 

criminosos executem a sua atividade, possibilita a coleta de provas sobre as 

ilicitudes além de criar parâmetros que demonstram a possível evolução na 

atividade criminosa (CARLI, 2013). 

 No âmbito empresarial o mecanismo do compliance é ligado às 

formas de condutas que devem ser observadas pela empresa. Essas condutas 

são definidas por normas legais, regulamentos públicos, regulamentos internos, 

códigos de ética, ou seja, geralmente tratam-se de regulamentos externos à 

própria instituição e leis do país. Essas orientações existem para que se 

alcance o padrão considerado adequado, sob pena de sanções administrativas 

(CARLI, 2013).  

As adequações passaram a ganhar forma através das recomendações 

do GAFI/FATC e posteriormente com o advento da Lei nº 9.613/1998 somado 

às alterações proporcionadas pela Lei nº 9.683/2012, também o COAF e do 

Banco Central passaram a emitir regulações à serem seguidas pelas 

instituições financeira e os demais entes obrigados. 

Carlos Fernando dos Santos Lima traz sua contribuição na definição de 

compliance: 

Compliance, em uma definição para efeito da legislação antilavagem 
(Lei nº 12.683/2012), é o conjunto de regras jurídicas que impõe aos 
sujeitos expressamente nelas elencados das obrigações em 
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essência: I) a de instituir filtros em suas atividades cotidianas, 
consistentes em controles sobre movimentação financeira, de bens e 
serviços, de seus clientes, funcionários e sócios, de modo a perceber 
indícios do uso de sua profissão ou indústria para a transformação de 
bens econômicos de origem ilícita em bens econômicos 
aparentemente lícitos; II) a de comunicar às autoridades responsáveis 
a ocorrência desses indícios. (CARLI, 2013, pág. 62.) 
 

Assim, resta claro que existem determinados setores em que são 

exigidos um maior grau de regulação, como os bancos e demais instituições 

financeiras. Estes setores sofrem esse tipo de atenção especial por lidarem 

com recursos que não são próprios, envolvem toda a coletividade. Um banco, 

por exemplo, em um período de bonança pode aquecer a economia, mas no 

caminho contrário, sua ingerência pode levar ao colapso mercados 

estrategicamente relevantes (CARLI, 2013). 

Ao não atender aos padrões de conformidade estipulados, o ente 

obrigado pode incorrer no que se denomina de risco de compliance ou risco de 

conformidade. Este risco pode ser entendido como: 

[...] o risco à reputação e à existência da franquia (nesse sentido a 
existência da própria instituição) em virtude da não obediência à 
regulamentação, e só indiretamente, em virtude de eventuais sanções 
pecuniárias aplicadas, ou da perda de seu valor de mercado (fato 
nada desprezível tendo em vista a volatilidade do mercado e a 
importância do valor da empresa para a fixação dos riscos 
operacionais) como o risco financeiro. (CARLI, 2013, p. 64.) 

 

Os entes obrigados estão elencados no art. 9º, da Lei nº 9.613/1998 com 

a ampliação proporcionada pela Lei nº 9.683/2012 (conforme já abordado no 

tópico 3.2). Portanto, todos esses entes devem seguir as regras de controle 

emanadas pelos órgãos ou legislações responsáveis pela sua área de atuação. 

Seguir essa dinâmica é fundamental para que se possa alcançar um sistema 

financeiro seguro e eficaz quanto à prevenção contra o delito de lavagem de 

ativos. 
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4. CASOS RELEVANTES E O ADVENTO DA TEORIA DA CEGUEIRA 

DELIBERADA NO ORDENAMENTO PÁTRIO 

Adiante, constataremos alguns casos que anunciaram uma nova ótica 

no combate ao crime de lavagem no ordenamento jurídico brasileiro. A 

relevância desses julgamentos se evidencia pelo fato de terem sido pioneiros 

na utilização da teoria da cegueira deliberada, importada de ordenamentos 

jurídicos estrangeiros. 

A partir dessa nova perspectiva, passaram-se a surgir eventuais 

manifestações positivas em relação à sua utilização, assim como apresentadas 

críticas quanto ao seu uso sem a observância de certos cuidados. 

 

4.1 FURTO AO BANCO CENTRAL EM FORTALEZA 

O assalto ao Banco Central do Brasil em Fortaleza – que tecnicamente 

tratou-se de um furto -, aconteceu em agosto de 2005 e foi o maior assalto 

ocorrido em solo brasileiro. Estima-se que foram furtados cerca de R$ 164 

milhões de reais e que até hoje, menos de um terço do valor correspondente 

(cerca de R$ 53 milhões) foi recuperado (ABRIL, 2018, online). 

Cumpre destacar aqui de forma resumida o objeto principal do fato em 

análise para que se entenda o início de uma nova dinâmica no julgamento dos 

crimes de lavagem de dinheiro, sendo este caso responsável pelo advento da 

aplicação da Teoria da Cegueira Deliberada no Brasil.  

Nesta ocasião, deu-se início à subtração na madrugada do dia 5 para 6 

de agosto (entre sexta-feira e sábado), período em que a instituição financeira 

encontrava-se fora de funcionamento. Já no dia seguinte ao crime, os infratores 

compraram 11 veículos de luxo realizando o seu pagamento em espécie, por 

meio das cédulas furtadas, somando o total de R$ 980 mil. Logo, por 

consequência do planejamento dos criminosos, só houve conhecimento do 

furto na segunda-feira.  

O Ministério Público – na época – denunciou os donos da revendedora 

de veículos Francisco Dermival e José Elizomarte Fernandes Vieira, e também 

o empresário dono da empresa J.E. Transportes, José Charles Machado de 

Moraes, acusando-os de envolvimento na prática do delito de lavagem de 

dinheiro dos capitais subtraídos, baseando-se na previsão expressa na lei nº 

9.613/1998. No dia seguinte após o furto, José Charles levou os criminosos até 
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a revendedora de Francisco Dermival e José Elizomarte, onde ocorreu a 

compra dos 11 automóveis (PAULINO, 2018, online).  

Assim, amparado nestes fatos, o juiz de primeiro grau condenou os 

irmãos e sócios, Francisco Dermival e José Elizomarte, fundamentando-se no 

art. 1º, § 1º, I, e 2º, inciso I e II da Lei nº 9.613/1998, porém aplicando a Teoria 

da Cegueira Deliberada.  

Conforme leciona (CAPEZ, 2016, p. 573) os delitos referentes ao art. 1º, 

caput, da lei nº 9.613/1998 somente comportam a modalidade dolosa. Além 

disso, é essencial que o agente tenha noção da origem ilícita dos bens 

adquiridos ilegalmente, ou seja, exige-se como elemento subjetivo do tipo 

penal o dolo direto.  

No que se refere ao dolo, temos no Brasil a aderência à Teoria Finalista 

concebida por Hans Welzel, que à explica em suas palavras:  

Ação humana é exercício de atividade final. A ação é, portanto, um 
acontecer ‘final’ e não puramente ‘causal’. A ‘finalidade’ ou o caráter 
final da ação baseia-se em que o homem, graças a seu saber causal, 
pode prever, dentro de certos limites, as consequências possíveis de 
sua conduta. Em razão de seu saber causal prévio pode dirigir os 
diferentes atos de sua atividade de tal forma que oriente o acontecer 
causal exterior a um fim e assim o determine finalmente WELZEL, 
1970, p. 53 e 2004, p. 25.)  

 

 Exemplificando, Rogério Sanches Cunha destaca que “os 

finalistas entendem o crime como fato típico, antijurídico e culpável” (CUNHA, 

2013, p. 166.). O mesmo prossegue: 

Ao migrar para o fato típico, o dolo passa a ter dois elementos: 
consciência e vontade. O tipo, por sua vez, passa a ter duas 
dimensões: a dimensão objetiva (conduta, resultado, nexo e 
adequação típica) e a dimensão subjetiva, representada pelo dolo ou 
pela culpa. (CUNHA, 2013, p. 164.) 

 

Para Cezar Roberto Bitencourt, o dolo possui dois elementos: cognitivo e 

volitivo. Tratando-se do elemento cognitivo, pode ser entendido como a 

consciência daquilo que se quer fazer. Nas palavras dele (BITENCOURT, 

2014, p. 356.), seria o “conhecimento ou consciência do fato constitutivo da 

ação típica11”. Em relação ao elemento volitivo, pode-se entender como a 

vontade de realizar o ato. Bitencourt descreve que a vontade “deve abranger a 

ação ou omissão (conduta), o resultado e o nexo causal”.  

                                            
11 Os elementos que compõe o tipo objetivo são: autor, uma ação ou omissão, um resultado, 
nexo causal e imputação objetiva.  
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O dolo, puramente psicológico, completa-se com a vontade e a 
consciência da ação, do resultado tipificado como injusto e da relação 
de causalidade, sem qualquer outro elemento constitutivo” 
(BITENCOURT, 2016, p. 360.). 

 
Reforçando a ideia e ainda nesse sentido, Rogério Sanches Cunha diz 

que “o Direito Penal brasileiro, em seu artigo 18, adota as teorias da vontade 

(para o dolo direto) e a do consentimento (para o dolo eventual)” (CUNHA, 

2013, pág. 176.). De forma básica, compreende-se a Teoria da Vontade como 

o “dolo sendo a vontade consciente de querer praticar a infração penal” 

(CUNHA, 2013, pág.175.). Já a Teoria do Consentimento ou Assentimento 

traduz a ideia de que haverá o dolo quando o agente podendo prever a 

possibilidade do resultado da sua conduta, resolve por progredir nela 

assumindo os eventuais riscos consequentes da mesma (CUNHA, 2013).  

Seguindo essa lógica de que o dolo do art. 18, I do Código Penal se 

divide em dolo direto e dolo eventual, nota-se uma evidente equiparação entre 

as duas espécies de dolo, cabendo o aplicador da lei, diante dos fatos, 

considerar a devida aplicação (BITENCOURT, 2014, p. 360). Para o devido 

esclarecimento, cabe explicitar o dolo direto e o dolo eventual. No 

entendimento de Cezar Roberto Bitencourt: 

 
No dolo direto o agente quer o resultado representado como fim de 
sua ação. A vontade do agente é dirigida à realização do fato típico. 
O objeto do dolo direto é o fim proposto, os meios escolhidos e os 
efeitos colaterais representados como necessários à realização do 
fim pretendido. Assim, o dolo direto compõe-se de três aspectos, 
quais sejam, representação, querer e anuir, nos seguintes termos: 1) 
a representação do resultado, dos meios necessários e das 
consequências secundárias; 2) o querer a ação, o resultado, bem 
como os meios escolhidos para a sua consecução; 3) o anuir na 
realização das consequências previstas como certas, necessárias ou 
possíveis, decorrentes do uso dos meios escolhidos para atingir o fim 
proposto ou da forma de utilização desses meios. (BITENCOURT, 
2014, p. 360.) 

 
Quanto ao dolo eventual - como já foi falado acima - ocorre quando o 

agente não vislumbra objetivamente o resultado - ideia que se respalda na 

Teoria do Consentimento. Bitencourt, sob sua ótica, aponta: 

No dolo eventual o agente prevê o resultado como provável ou, ao 
menos, como possível, mas, apesar de prevê-lo, age aceitando o 
risco de produzi-lo, por considerar mais importante sua ação que o 
resultado. Como afirmava Hungria, assumir o risco é alguma coisa 
mais que ter consciência de correr o risco: é consentir previamente no 
resultado, caso este venha efetivamente a ocorrer. [...] A ausência de 
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‘querer’ impede a configuração do dolo eventual, a despeito da 
previsibilidade do resultado. (BITENCOURT, 2014, p. 362-363.) 

 
Miguel Reale Junior contribui com seu raciocínio sobre o dolo eventual: 

O dolo é eventual quando o agente inclui o resultado possível de 
forma diferente, como o resultado da ação que decide realizar 
assentindo em sua realização, que confia possa se dar. Diante de um 
resultado nocivo possível, o agente arrisca e prefere agir, admitindo e 
não lhe repugnando, assim, a ocorrência do resultado. (JUNIOR, 
2012, p. 225.) 

 

Isto posto, é de suma importância salientar que essa modalidade de dolo 

também requer o conhecimento do ilícito praticado, pois é naturalmente 

inconcebível que possa se assumir o risco de executar algo que não se 

conhece. Ainda nessa linha, o art. 20, do Código Penal12 dispõe que o erro 

sobre o elemento que constitui o tipo exclui o dolo. De forma lúcida, André Luis 

Callegari sustenta: 

Deve ser exigido, para fins de cegueira deliberada, a análise de 
potencial consciência da ocorrência do crime com base nas 
características individuais, e não no comportamento esperado do 
agente. Aqui, surgem novos problemas para a aplicação no 
ordenamento brasileiro, eis que se pode alegar que o 
desconhecimento é, em verdade, erro de tipo essencial (Art. 20 do 
Código Penal), e, assim o sendo, excluiria a tipicidade da conduta no 
delito de lavagem, já que comporta apenas a modalidade dolosa. 
(CALLEGARI, 2017. p. 224.) 

 

Para complementar o entendimento, fundamental é o entendimento 

sobre o erro de tipo esclarecido por Bitencourt (2014, p. 363): 

Erro de tipo é o que recai sobre circunstância que constitui elemento 
essencial do tipo. É a falsa percepção da realidade sobre um 
elemento do crime. É a ignorância ou a falsa representação de 
qualquer dos elementos constitutivos do tipo penal. [...] Importa, isto 
sim, que faça parte da estrutura do tipo penal. [...]  

 

Alguns autores, entendem que a teoria da cegueira deliberada seria uma 

forma de equiparação com o erro de tipo, como o exemplo de Inés Sandro Sol, 

que entende ser uma modalidade do erro de tipo: 

 
Podemos concluir entonces que la ceguera ante los hechos podría 
subsumirse como un caso particular de error de tipo evitable 
agravado que no merece la pena de la imprudencia sino la del dolo 
(al menos, en el límite con el dolo eventual), criterio que es 
compatible con el texto del Código Penal Argentino en la medida que 
el art 34, inc. 1º, no fija las consecuencias del error evitable y 

                                            
12 Art. 20 – O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite 
a punição por crime culposo, se previsto em lei. 
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simplemente le atribuye – en forma genérica- una punibilidad abiert.” 
(SOL, 2012, p. 14.) 
 

André Luis Callegari destoa desse entendimento, elucidando: 

Da breve exposição acerca do erro, não há como alegar que a teoria 
da cegueira deliberada seja sua modalidade, uma vez que, admitindo-
se tal possibilidade, estar-se-á punindo o indivíduo sem que haja o 
dolo exigível. Em verdade, a cegueira deliberada, como já 
mencionado, exige a firme convicção da possibilidade de crime, 
contudo, há uma ação positiva do agente para evitar chegar ao 
conhecimento pleno. No erro de tipo, não há sequer representação do 
elemento típico do delito, excluindo o dolo. (CALLEGARI, 2017, p. 
224)  
 

Dessa forma, conclui-se que apenas nos casos em que haja o dolo 

direto, caberia a configuração do crime de lavagem de capitais. Assim, os 

condenados no caso do furto ao Banco Central recorreram ao Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região (Apelação Criminal 5.520-CE (2008), alegaram 

não terem conhecimento da origem ilícita do dinheiro. Então, o TRF5 expediu o 

seguinte posicionamento: 

Imputação do crime de lavagem em face da venda, por loja 
estabelecida em Fortaleza, de 11 veículos, mediante o pagamento 
em espécie: a transposição da doutrina americana da cegueira 
deliberada (willful blindness), nos moldes da sentença recorrida, 
beira, efetivamente, a responsabilidade penal objetiva; não há 
elementos concretos na sentença recorrida que demonstrem que 
esses acusados tinham ciência de que os valores por ele 
recebidos eram de origem ilícita, vinculada ou não a um dos 
delitos descritos na Lei n.º 9.613/98. O inciso IIdo PARÁGRAFO 
2.º do art. 1.º dessa lei exige a ciência expressa e não, apenas, o 
dolo eventual. Ausência de indicação ou sequer referência a 
qualquer atividade enquadrável no inciso IIdo PARAGRAFOO 2º. - 
Não há elementos suficientes, em face do tipo de negociação 
usualmente realizada com veículos usados, a indicar que houvesse 
dolo eventual quanto à conduta do art. 1.º, PARÁGRAFO 1º, inciso II, 
da mesma lei; na verdade, talvez, pudesse ser atribuída aos 
empresários a falta de maior diligência na negociação (culpa grave), 
mas não, dolo, pois usualmente os negócios nessa área são 
realizados de modo informal e com base em confiança construída nos 
contatos entre as partes. - É relevante a circunstância de que o 
furto foi realizado na madrugada da sexta para o sábado; a venda 
dos veículos ocorreu na manhã do sábado. Ocorre que o crime 
somente foi descoberto por ocasião do início do expediente 
bancário, na segunda-feira subseqüente. Não há, portanto, como 
fazer a ilação de que os empresários deveriam supor que a 
vultosa quantia em cédulas de R$ 50,00 poderia ser parte do 
produto do delito cometido contra a autarquia. - A empresa que 
explora a venda de veículos usados não está sujeita às 
determinações dos arts. 9 e 10 da Lei 9.613/98, pois não se trata de 
comercialização de "bens de luxo ou de alto valor", tampouco exerce 
atividade que, em si própria, envolva grande volume de recursos em 
espécie. - Ausência de ato normativo que obrigue loja de veículos a 
comunicar ao COAF, à Receita, à autoridade policial ou a qualquer 
órgão público a existência de venda em espécie. - Mesmo que a 
empresa estivesse obrigada a adotar providências administrativas 
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tendentes a evitar a lavagem de dinheiro, a omissão na adoção 
desses procedimentos implicaria unicamente a aplicação de sanções 
também administrativas, e não a imposição de pena criminal por 
participação na atividade ilícita de terceiros, exceto quando 
comprovado que os seus dirigentes estivessem, mediante atuação 
dolosa, envolvidos também no processo de lavagem (parágrafo 2º, 
incisos I e II). (grifo nosso). 

 

Portanto, o próprio TRF5 reformou a condenação proferida pelo juízo a 

quo sobre os irmãos Francisco Dermival e José Elizomarte, em face do 

princípio do in dubio pro reo. É fundamental examinar na decisão o momento 

da venda dos veículos, pois o fato de ter ocorrido o crime na madrugada de 

uma sexta-feira para um sábado e a compra ter sido realizada logo no próprio 

sábado - ou seja, fora do expediente bancário -, foi o fator crucial para que não 

houvesse a devida publicidade sobre o crime, e, portanto, que os sócios da 

revendedora não pudessem incorrer no dolo direto. 

Assim, mesmo parte da doutrina reconhecendo possibilidade da 

aplicação da Teoria da Cegueira Deliberada e a equiparação ao dolo eventual, 

na época em que ocorreram os fatos, o tipo penal da lavagem de dinheiro 

previa tão somente o dolo direto da conduta.  

A Teoria da Cegueira Deliberada e sua aplicação no que tange o crime 

de lavagem de dinheiro ainda está em constante desenvolvimento no Brasil, o 

que faz desse um tema ainda complexo na jurisprudência pátria, pois na 

verdade este decorre de uma importação dos ordenamentos jurídicos 

estrangeiros. Então, veremos adiante outro caso emblemático em que houve a 

abordagem sobre esta teoria. 

A teoria da cegueira deliberada, também denominada de doutrina da 

cegueira voluntária (willful blindness doctrine), doutrina do afastamento da 

consciência (counscious avoidance doctrine) ou teoria das instruções do 

avestruz (ostrich instructions), não possui um marco inicial exatamente 

especificado, porém é sabido que no século XIX já era utilizada pelas cortes 

inglesas. O caso mais emblemático dessa época foi o Regina v. Sleep13. Após 

este caso ocorreram outros diversos em que houve a aplicação da teoria da 

                                            
13 Neste caso, o Júri condenou o réu por estar em posse de produtos navais que estavam 
marcados com símbolos que evidenciavam que os produtos eram de propriedade do governo. 
O júri entendeu que o acusado não detinha conhecimento da marca, porém tinha formas 
razoáveis de ter esse conhecimento. Apesar disso, a sentença foi reformada incidindo na 
absolvição do réu pelo juiz, o qual alegou que o mesmo não detinha conhecimento  da origem 
dos bens, assim como ele não se absteve de obter o devido conhecimento.. 
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cegueira deliberada, como o Spurr v. United States, que aconteceu nos 

Estados Unidos e foi julgado pela Suprema Corte norte-americana, em 1899. 

O que importa aqui é extrair o fundamento da teoria da cegueira 

deliberada. Sabiamente, Carla Veríssimo de Carli sintetiza: 

Funda-se teoria da cegueira deliberada na seguinte premissa: aquele 
que, desejando  cometer um crime ou supondo que poderá vir a fazê-
lo, opta, a fim de  prevenir futura responsabilidade, por não 
aperfeiçoar a compreensão sobre a eventual subsunção de sua 
conduta a um tipo penal, demonstra um grau de diferença diante do 
bem jurídico protegido tão alto quanto o de quem atua com dolo 
eventual, motivo pelo qual ambos merecem a mesma reprimenda.  
Um dos principais campos de aplicação dessa teoria é o da lavagem 
de ativos[...]. (CARLI, 2013, p. 295.) 

 

Verdade é que a doutrina da cegueira deliberada tem cada vez ganhado 

mais aplicabilidade, porém ainda é tema deveras conturbado. Nos Estados 

Unidos, sua utilização tem crescido desde o século XX, mas no meio passo em 

que se expande, ela também vem sendo bastante questionada justamente pelo 

fato de não existir uma espécie de tratamento legal sobre a teoria, sendo sua 

evolução puramente doutrinária. 

No Brasil, a Teoria da Cegueira Deliberada e sua aplicação - no que 

tange o crime de lavagem de dinheiro - ainda está em constante 

desenvolvimento, o que faz deste um tema ainda complexo na jurisprudência 

pátria, pois na verdade este decorre de uma importação dos ordenamentos 

jurídicos estrangeiros, não há uma certa delimitação do seu alcance, portanto, 

padece de uma certa carência e falta de profundidade no estudo do tema. 

Então, veremos adiante outro caso emblemático em que houve a abordagem 

sobre esta teoria. 

  

4.2 AÇÃO PENAL 470 – MENSALÃO 

A Ação Penal 470, que também ficou conhecida vulgarmente como 

“Mensalão”, foi recebida pelo Supremo Tribunal Federal em 2007, e logo se 

tornou objeto de grande repercussão e polêmica. Esta ação foi responsável por 

revelar um esquema de compra de apoio parlamentar que se baseava em 

pagamentos periódicos à congressistas com o objetivo de se obter votos para a 

aprovação das propostas políticas (projetos de leis, emendas constitucionais, 

etc.) encaminhadas. Ao todo foram quarenta denunciados, incluindo-se 

ministros e parlamentares. 
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É de suma importância compreender que na época deste julgamento 

ainda estava sob vigência a Lei nº 9.613/1998 sem as alterações decorrentes 

da Lei nº 9.683/2012. Logo, durante o mesmo, surgiu a dúvida quanto ao 

emprego do dispositivo proveniente do art. 1º, § 2º, inciso I da Lei nº 

9.613/1998. A discussão se baseou na possiblidade do referido dispositivo 

englobar o dolo eventual em sua aplicação, de acordo com os critérios da 

Teoria da Cegueira Deliberada. 

Nesse sentido, o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de 

Mello, ao votar a favor da condenação dos ex-deputados federais Paulo Rocha 

e João Magno, além do ex-ministro de Transportes Anderson Adauto na Ação 

Penal 470 de 2007, admitiu a utilização da teoria: 

Admito a possibilidade de configuração do crime de lavagem de 
valores, mediante o dolo eventual, exatamente com apoio no critério 
denominado por alguns como ‘teoria da cegueira deliberada’, que 
deve ser usado com muita cautela. (STF, 2014, online) 
 

 
O fato dessa teoria ter sido adotada pelo próprio Supremo Tribunal 

Federal, cria uma grande repercussão e possibilita que venham a surgir 

aplicações posteriores. André Luís Callegari esclarece a contribuição do 

Supremo neste julgado: 

O Supremo Tribunal Federal fez o seguinte aporte: ‘Para 
configuração da cegueira deliberada em crimes de lavagem de 
dinheiro, as Corte norte-americanas têm exigido, em regra, (i) a 
ciência do agente quanto à elevada probabilidade de que os bens , 
direitos ou valores envolvidos provenham de crime, (ii) o atuar de 
forma indiferente do agente a esse conhecimento, e (iii) a escolha 
deliberada do agente em permanecer ignorante a respeito de todos 
os fatos, quando possível a alternativa. (CALLEGARI, 2017, p. 229.) 

 
O perigo dessa teoria então resta demonstrado, uma vez que o próprio 

Supremo Tribunal Federal importa a teoria exatamente da forma como é 

utilizada no ordenamento jurídico norte-americano. Isso acaba por permitir, ou 

deixar brechas para que se cometam abusos por aceitar conceitos abertos que 

não delimitam a margem de discricionariedade do aplicador da lei.   

 A forma como se tem aplicado a teoria da cegueira deliberada 

pode acabar por levar ao ativismo judicial, e além disso, pode vir a feriar a 

própria Constituição Federal, por uma falta de respeito ao próprio princípio do 

in dubio pro reo. Por uma falta de doutrina sobre este tema, os juízes acabam 

por ter uma ferramenta que se mal utilizada pode resultar em “uma perigosa 
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forma de válvula de escape para expressão de suas convicções pessoais sobre 

a condenação de um indivíduo” (CALLEGARI, 2017, p. 232.). 

O jurista e professor, Lênio Luiz Streck traz uma importante reflexão 

acerca da má utilização da teoria da cegueira deliberada: 

Despiciendo, nesta altura, lembrar que, quando critico o “solipsismo 
judicial” ou, o que é a mesma coisa, “decisões conforme a 
consciência do julgador”, tenho em mente a tese de que as decisões 
judiciais não devem ser tomadas a partir de critérios pessoais, isto é, 
a partir da consciência psicologista. (STRECK, 2013, p. 117.) 

 

E então André Luís Callegari encerra a crítica, concluindo o raciocínio 

almejado: 

Se a hermenêutica, com utilização dos princípios, efetivamente traz o 
concreto ao direito, então a interpretação deve sempre ser fechada. 
Daí se depreende que a teoria da cegueira deliberada não pode ser 
aproveitada para abrir a lei, sob pena de ampliação do espaço do 
julgador, abrindo margem às arbitrariedades e às decisões 
solipsistas, que partem da opinião do juiz para buscar alguma 
‘fundamentação’. (CALLEGARI, 2017, p. 232.) 
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CONCLUSÃO 

Os estudos precursores de Edwin. H. Sutherland sob o viés 

criminológico acerca dos crimes de colarinho-branco, foram fundamentais para 

evidenciar uma grande preocupação acerca da atividade de uma pequena 

parcela de membros da sociedade que praticavam uma série de delitos e até 

então passavam-se despercebidos da atenção das autoridades responsáveis 

por coibi-los. 

Além disso, foi por meio desses estudos que passaram a se conceber as 

diversas espécies de crimes que se enquadravam no rol dos denominados 

crimes do colarinho-branco, como o próprio crime de lavagem de dinheiro. A 

importância desses estudos é percebida hoje em âmbito mundial.  

Atualmente, os esforços para combater o crime de lavagem de capitais 

não se limitam apenas aos países em suas individualidades é um conjunto de 

esforços global, tendo em vista que as suas consequências são sempre 

coletivas. Esses esforços da comunidade internacional, apontando e até 

pressionando as diversas soberanias foi essencial para o desenvolvimento dos 

institutos de prevenção e repressão alcançados. 

Tendo por base o ordenamento jurídico brasileiro, há de se convir que o 

saldo da balança restou até então ser positivo esse combate. Apesar da longa 

jornada que deve ser percorrida ainda para que se tenha um resultado efetivo a 

ponto de uma redução drástica até, quiçá, a eliminação deste tipo de delito. 

O Brasil teve o seu notório avanço ao iniciar nesta empreitada com a Lei 

nº 9.613/1998, responsável por instituir mecanismo de prevenção e repressão 

ao delito de lavagem, e, posteriormente, galgar para o aprimoramento do 

combate com as alterações decorrentes da Lei nº 9.683/2012 – muito 

importante também, por aprimorar a efetividade do confronto através da 

ampliação dos rol que antes eram muito restritos -, até chegar no atual estágio 

em que se encontra que é na importação e aplicação da teoria da cegueira 

deliberada. 

A grande crítica resta sobre o aspecto da adequação dessa teoria ao 

ordenamento jurídico pátrio. A mera importação, gera grandes controvérsias e 

certas inconsistências naturais, pois não há como conceber a mesma solução 

para dois ordenamentos jurídicos diversos. 
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A verdade é que a empreitada ainda está longe de ser concluída. O 

empenha dos doutrinadores em buscar soluções muitas vezes podem incorrer 

em um ativismo judicial não desejado. Os cuidados devem ser máximos para 

que as soluções propostas não acabem por ir de encontro com a Constituição 

Federal. 

O ponto é, para que se obtenha um melhor êxito nessa jornada, os 

esforços que começaram de forma conjunta no âmbito internacional, devem se 

perpetuar em âmbito nacional na esfera dos poderes competentes. Os juristas 

buscam uma solução, mas necessitam dos legisladores para que tenham um 

instrumento útil e verdadeiramente eficaz neste combate, que poderiam 

proporcionar uma lei que permitisse um viés como a teoria da cegueira 

deliberada, porém adaptada às peculiaridades do nosso ordenamento jurídico. 

Assim como necessário são os esforços por meio do poder Executivo para que 

mantenham a consistência e integridade dos sistemas de prevenção. Sem esse 

trabalho mútuo, dificilmente chegaremos aonde tanto almejamos. 
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