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O presente trabalho tem por objetivo o estudo e a aplicação da 

Lei dos Crimes de Lavagem de Capitais (Lei nº 9.613/98), com ênfa-

se para as principais alterações promovidas pela Lei nº 12.683/12. 

O crime de lavagem de dinheiro tem origem na legislação italiana, 

editada no intuito de combater sequestros frequentes praticados com 

finalidade econômica. Apesar do pioneirismo italiano, a legislação 

norte-americana consolidou-se como a mais influente no mundo, 

pela edição de diversas medidas, dentre elas o Money Laundering 

Control Act, que criminalizou a lavagem de dinheiro nos Estados 

Unidos e influenciou a política criminal no contexto internacional. A 

partir da influência observada no Direito Comparado, foram firmados 

tratados e convenções internacionais com o objetivo de estabelecer 

regras universais para o combate ao crime de lavagem de capitais. 

Destaque-se a Convenção de Viena - da qual o Brasil foi signatário 

- que estabeleceu a obrigação de incriminar a conduta de lavagem 

dos bens e valores procedentes do tráfico ilícito de entorpecentes e 

substâncias psicotrópicas, bem como instituiu vários mecanismos 

de cooperação internacional para facilitar as investigações extra-

territoriais e o cumprimento de medidas administrativas e judiciais 

entre os países signatários. Com o intuito de tornar mais eficiente 

a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro, a Lei nº 

12.683/2012 alterou o tratamento legal da lavagem de dinheiro no 

Brasil. As principais modificações foram a extinção do rol de crimes 
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antecedentes à lavagem e a possibilidade de expansão do tipo penal, 

para abranger a conduta criminosa praticada com dolo eventual. A 

partir de estudos realizados na doutrina e na jurisprudência nacio-

nais, verifica-se a crescente tendência em criminalizar a conduta de 

lavagem de dinheiro tendo por elemento subjetivo o dolo eventual. 

Tal entendimento revela-se extremamente importante para a res-

ponsabilização criminal daqueles que, deliberadamente, colocam-

-se em posição de ignorância quanto ao conhecimento da origem 

ilícita dos bens e valores objeto de lavagem, no intuito de escapar à 

incidência da norma. 

Palavras-chave: Lavagem de Capitais. Cooperação jurídica inter-

nacional. Lei nº 12.683/2012. Alterações relevantes. Dolo eventual. 
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1 INTRODUÇÃO

O crime de lavagem de capitais tem sua origem na legislação ita-

liana, a qual foi editada no intuito de combater sequestros frequentes 

praticados com finalidade econômica. Apesar do pioneirismo italiano, 

a legislação norte-americana se consolidou como a mais influente no 

mundo, pela edição de diversas medidas, dentre elas o Money Launde-

ring Control Act, que criminalizou a lavagem de dinheiro nos Estados 

Unidos e influenciou a política criminal no contexto internacional.

No período compreendido entre 1980 e início dos anos de 2000, 
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observa-se um progressivo aperfeiçoamento das políticas nacionais 

e internacionais e de mecanismos de atuação conjunta antilavagem.

Neste contexto, importantes tratados e convenções internacionais 

foram celebrados, o que influenciou a edição de legislações espe-

cíficas entre os países signatários, as quais foram classificadas em 

normas de primeira, segunda e terceira geração.

O Brasil foi signatário da Convenção de Viena, celebrada em 1988, 

que criminalizou a conduta de lavagem dos bens e valores proce-

dentes do tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas, 

bem como instituiu vários mecanismos de cooperação internacional 

para facilitar as investigações extraterritoriais e o cumprimento de 

medidas administrativas e judiciais entre os países signatários. 

A doutrina aponta que, inicialmente, o Brasil adotou um sistema 

híbrido entre a legislação de segunda e de terceira geração. Isto 

porque, apesar de a Lei nº 9.613/98 estipular um rol taxativo de cri-

mes antecedentes à lavagem, caracterizando a adoção do modelo 

de segunda geração, havia uma hipótese de criminalização aberta. 

Essa previsão era dada pelo inciso VII do artigo 1º, que estabelecia a 

possibilidade de lavagem para os valores provenientes de qualquer 

crime praticado por organização criminosa.

Com a reforma promovida pela Lei nº 12.683/12, todo o rol de 

crimes antecedentes foi suprimido, adotando-se integralmente a 

legislação de terceira geração, qual seja aquela que criminaliza a 

prática de lavagem de capitais quando há ocultação ou dissimulação 

de bens e valores provenientes de qualquer infração penal (crime ou 

contravenção penal).

O combate ao crime de lavagem de dinheiro também encontra 

especial atuação por meio da cooperação jurídica internacional. Isto 

porque o referido delito é essencialmente transnacional, haja vista 

que a remessa de valores para países estrangeiros dificulta sua re-

cuperação e a comprovação da prática de condutas ilícitas.

Desta forma, para se obter uma política criminal efetiva, é fun-
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damental que exista cooperação entre os Estados, o que ocorre, 

primordialmente, por meio de convenções e tratados.

De maneira paralela e complementar a essas políticas conjuntas 

tradicionais, atores não estatais desenvolveram instrumentos regu-

latórios de força normativa não vinculantes, mas que possuem força 

política e influenciam o direcionamento dos esforços antilavagem.

O presente trabalho retrata os principais mecanismos internacio-

nais de combate à lavagem de dinheiro, com ênfase aos tratados e 

às convenções internacionais mais importantes, além dos organis-

mos estrangeiros que atuam no compartilhamento de informações 

e contribuem para o êxito das investigações que se estendem para 

além das fronteiras nacionais. 

Para uma melhor compreensão do tema, discorre-se sobre o 

conceito de lavagem de capitais e suas fases, além da cooperação 

jurídica internacional, com abordagem acerca dos denominados 

“paraísos fiscais” e do combate ao crime de lavagem de dinheiro no 

âmbito internacional.

Em seguida, enfatiza-se as principais alterações promovidas pela 

Lei nº 12.683/12 na legislação que trata dos crimes de lavagem de 

capitais (Lei nº 9.613/98), quais sejam: a) extinção do rol de crimes 

antecedentes - e a consequente inclusão das contravenções penais 

como delito prévio ao crime de lavagem - e b) possibilidade de ex-

pansão do tipo penal, para abranger a conduta criminosa praticada 

com dolo eventual.

Diante das várias críticas e discussões doutrinárias em torno 

das mudanças promovidas pela Lei nº 12.683/12, especialmente no 

tocante à extensão e aplicabilidade da lei de crimes de lavagem de 

dinheiro, pretende-se, com este trabalho, ressaltar a importância das 

referidas alterações legislativas, a fim de atender a sua finalidade 

primordial, que é tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes 

de lavagem de dinheiro.

A partir da análise de casos práticos e com repercussão social em 
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nosso país, pretende-se aprofundar o estudo acerca das principais 

alterações promovidas pela Lei nº 12.683/12 e, a partir daí, formar o 

entendimento acerca da matéria, com base em argumentos levanta-

dos por renomados autores, bem como de acordo com a interpretação 

conferida por juízos e tribunais pátrios.

Ressalte-se a importância da compreensão dos temas que serão 

abordados nesta pesquisa, haja vista a crescente incidência de delitos 

envolvendo a ocultação e dissimulação de bens e valores ilícitos, 

inclusive com repercussão internacional na maioria dos casos.

Tal circunstância demanda uma interpretação e aplicabilidade 

uniforme da legislação que trata dos crimes de lavagem de capitais, 

a fim de viabilizar o efetivo combate aos delitos da espécie nos âm-

bitos nacional e internacional.

2 BREVE HISTÓRICO DA LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

De acordo com informações levantadas pelo jurista Cervini et. 
Al. (1998), a legislação pioneira no combate ao crime de lavagem de 
dinheiro foi estabelecida pela Itália. 

Por sua vez, De Carli (2012) aponta que a experiência legislativa 
italiana tinha por principal objetivo combater sequestros frequentes 
praticados com finalidade econômica.

Neste sentido, as medidas legais adotadas culminaram na edição 
de legislação específica, que previa a criminalização da “substituição 
de dinheiro ou de valores provenientes de roubo qualificado, extorsão 
qualificada ou extorsão mediante sequestro por outros valores ou 
dinheiro” (CERVINI et. Al., 1998).

Segundo a referida autora, apesar do pioneirismo italiano, a 
legislação norte-americana se consolidou como a mais influente 
no mundo, pela edição de diversas medidas, dentre elas o Money 
Laundering Control Act, legislação datada de 1986, que criminalizou 
a lavagem de dinheiro nos Estados Unidos e influenciou a política 
criminal no contexto internacional (op. cit.). 



114

No período compreendido entre 1980 e início dos anos de 2000, 

observa-se um progressivo aperfeiçoamento das políticas nacionais 

e internacionais e de mecanismos de atuação conjunta antilavagem.

Inicialmente, foi elaborada uma legislação voltada principal-

mente para o combate da lavagem do dinheiro proveniente do 

tráfico ilícito de entorpecentes, a qual foi denominada “legislação 

de primeira geração”.

Neste sentido, manifestou-se o legislador pátrio na Exposição de 

Motivos do projeto que originou a Lei nº 9.613/98, in verbis:

As primeiras legislações a esse respeito, elaboradas na es-
teira da Convenção de Viena, circunscreviam o ilícito penal 
da “lavagem de dinheiro” a bens, direitos e valores à cone-
xão com o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou 
drogas afins. Gravitavam, assim, na órbita da “receptação”, 
as condutas relativas a bens, direitos e valores originários 
de todos os demais ilícitos que não foram as espécies típicas 
ligadas ao narcotráfico. Essa orientação era compreensível, 
visto que os traficantes eram os navegadores pioneiros 
nessas marés da delinquência transnacional e os frutos 
de suas conquistas não poderiam ser considerados como 
objeto da receptação convencional.

A Convenção de Viena ou Convenção das Nações Unidas contra o 

Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas foi cele-

brada na cidade de Viena no dia 20 de dezembro de 1988, entrando 

em vigor internacional em 11 de novembro de 1990.

A origem do aludido tratado está intrinsecamente ligada à preocu-

pação dos Estados signatários com o crescimento do tráfico ilícito de 

entorpecentes e de substâncias psicotrópicas, que representa grave 

ameaça à saúde e ao bem-estar dos seres humanos e que têm efeitos 

nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da socieda-

de. Origina-se, também, do reconhecimento dos vínculos existentes 

entre o tráfico ilícito e outras atividades criminosas organizadas, a 

ele relacionadas, que atingem as economias lícitas e ameaçam a 

estabilidade, a segurança e a soberania dos Estados. 
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Tendo em vista os consideráveis rendimentos financeiros propi-

ciados pelo tráfico ilícito, o que permite às organizações criminosas 

transnacionais invadir, contaminar e corromper as estruturas da 

Administração Pública, as atividades comerciais e financeiras lícitas 

e a sociedade em todos os seus níveis, decidiu-se privar as pessoas 

dedicadas ao tráfico de drogas do produto de suas atividades crimi-

nosas e eliminar, desta forma, o principal incentivo à conduta ilícita. 

Sobre o assunto, assim leciona o professor Lima (2014, p. 280):

De certa forma, evidenciada a ineficácia do Direito Penal 
em coibir a atividade primária de tráfico de drogas, a cri-
minalização da lavagem de capitais surge, então, como 
importante meio de se controlar os fluxos financeiros 
provenientes daquela atividade ilícita. Afinal de contas, 
para o crime organizado, o dinheiro em espécie represen-
ta grave entrave, em virtude do volume físico que ocupa, 
além das suspeitas que desperta em operações de valor 
elevado. Surge exatamente daí a necessidade de lavagem 
desse capital, criando para o Estado a oportunidade de 
identificar a origem criminosa desses valores, adotando 
medidas de modo a impedir seu aproveitamento pelo crime 
organizado ou mesmo inserção na economia legal, com 
disfarce de licitude.

Em momento posterior, alguns países adotaram o que se deno-

minou “legislação de segunda geração”. Ao contrário do modelo 

anterior, que criminalizava apenas a lavagem de valores oriundos do 

tráfico de drogas, incluiu-se um rol exaustivo de crimes, ampliando 

as hipóteses dos ilícitos antecedentes e conexos à lavagem.

Já na “legislação de terceira geração” não há rol de crimes que 

antecedem a lavagem de dinheiro. Os países que adotam esse modelo 

optaram pela criminalização da lavagem oriunda do cometimento 

de qualquer crime antecedente.

O Brasil adotou, inicialmente, um sistema híbrido entre a le-

gislação de segunda e de terceira geração, com a edição da Lei nº 

9.613/98.
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Apesar de essa lei estipular um rol taxativo de crimes antece-

dentes à lavagem de dinheiro, caracterizando a adoção do modelo 

de segunda geração, havia uma hipótese de criminalização aberta. 

Essa previsão era dada pelo inciso VII do artigo 1º, que estabelecia a 

possibilidade de lavagem para os valores provenientes de qualquer 

crime praticado por organização criminosa. Confira-se a redação do 

mencionado dispositivo:

Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localiza-
ção, disposição, movimentação ou propriedade de bens, 
direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, 
de crime: 
[...]
VII - praticado por organização criminosa. 

Com a reforma promovida pela Lei nº 12.683/12, todo o rol de 

crimes antecedentes foi suprimido, adotando-se integralmente a 

legislação de terceira geração. 

3 CONCEITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS E SUAS FASES

A Lei nº 9.613/98, com a nova redação conferida pela Lei nº 

12.683/12, tipificou as condutas dos crimes de lavagem de dinheiro 

na forma abaixo transcrita:

Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localiza-
ção, disposição, movimentação ou propriedade de bens, 
direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, 
de infração penal.
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. 
§ 1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissi-
mular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes 
de infração penal:
I - os converte em ativos lícitos;
II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em 
garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere;
III - importa ou exporta bens com valores não correspon-
dentes aos verdadeiros.
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§ 2o Incorre, ainda, na mesma pena quem:
I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, 
direitos ou valores provenientes de infração penal;
II - participa de grupo, associação ou escritório tendo co-
nhecimento de que sua atividade principal ou secundária 
é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei.

De acordo com os ensinamentos de Marcos Antônio de Barros, 

lavagem de capitais compreende a operação financeira ou transação 

comercial que visa ocultar ou dissimular a incorporação, transitória 

ou permanente, na economia ou no sistema financeiro do país, de 

bens, direitos ou valores que, direta ou indiretamente, são resultado 

de outros crimes, e a cujo produto ilícito se pretende dar lícita apa-

rência. (BARROS, 2012)

Por sua vez, Lima (2014, p. 282) emprega a seguinte definição ao 

crime em análise:

[...] a lavagem de capitais é o ato ou o conjunto de atos pra-
ticados por determinado agente com o objetivo de conferir 
aparência lícita a bens, direitos ou valores provenientes de 
uma infração penal. Não se exige, para a caracterização do 
crime, um vulto assustador das quantias envolvidas, nem 
tampouco grande complexidade das operações transna-
cionais para reintegrar o produto delituoso na circulação 
econômica legal, do mesmo ou de outro país. Apesar de 
ser muito comum a utilização do sistema bancário e fi-
nanceiro para a prática da lavagem de capitais, esta pode 
ser levada a efeito em outras áreas de movimentação de 
valores e riquezas (v. g., agronegócio, construtoras, igrejas, 
importação e exportação de bens, loterias, bingos, etc.).

Visando encobrir a origem ilícita dos lucros apurados com a ação 

delituosa, afastando-se, pois, uma associação direta daqueles com 

a infração penal antecedente, a lavagem se opera através de um 

processo dinâmico que promove o disfarce das movimentações das 

vantagens indevidas, dificultando o rastreamento desses recursos. 

Ademais, permite a disponibilização do dinheiro novamente para os 

criminosos, desta vez com o perfil de “lícito”.
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Para viabilizar tais manobras, as organizações criminosas pro-

curam diversificar as técnicas de dissimulação do dinheiro ilícito 

na ordem econômico-financeira, as quais são, comumente, empre-

gadas em três etapas ou fases independentes do crime de lavagem, 

identificadas pelo Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de 

Dinheiro (GAFI).

A primeira delas é chamada de Colocação (placement) e consiste 

na introdução do dinheiro ilícito no sistema financeiro, dificultando 

a identificação da procedência dos valores de modo a evitar qual-

quer ligação entre o agente e o resultado obtido com a prática do 

crime antecedente.

Diversas técnicas são utilizadas nesta fase, tais como o fraciona-

mento de grandes quantias em pequenos valores, que escapam do 

controle administrativo imposto às instituições financeiras (art. 10, II, 

c/c art. 11, II, a, da Lei 9.61 3/98); a utilização de estabelecimentos 

comerciais que usualmente trabalham com dinheiro em espécie; 

remessas ao exterior através de mulas; transferências eletrônicas 

para paraísos fiscais; troca por moeda estrangeira, etc. 

A Colocação é o estágio primário da lavagem e, portanto, o mais 

vulnerável à sua detecção, razão pela qual propicia o maior êxito 

na investigação do crime e na identificação de seus responsáveis.

A segunda fase corresponde à Dissimulação ou ao mascaramento 

(layering). Nesta fase, são realizados diversos negócios ou movimen-

tações financeiras, a fim de impedir o rastreamento e, assim, encobrir 

a origem ilícita dos valores. 

Os valores inseridos no mercado financeiro na etapa anterior são 

camuflados através de operações e transações financeiras variadas e 

sucessivas, realizadas no Brasil e em outros países - principalmente 

aqueles considerados paraísos fiscais -, dificultando, desta forma, o 

rastreamento dos bens. São exemplos de dissimulação as transfe-

rências eletrônicas e o envio do dinheiro já convertido em moeda 

estrangeira para o exterior via cabo.
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Na terceira fase do crime de lavagem ocorre a chamada Inte-
gração (integration), na qual os bens - agora com a aparência lícita 
- são formalmente incorporados ao sistema econômico, em regra 
por meio de investimentos no mercado mobiliário ou imobiliário, 
transações de importação/exportação com preços superfaturados 
(ou subfaturados), ou através da aquisição de bens em geral, como 
obras de arte, ouro, joias, embarcações, veículos automotores, entre 
outros. Em alguns casos, os recursos monetários, depois de lavados, 
são reinvestidos nas mesmas atividades delituosas das quais se ori-
ginaram, perpetuando-se, assim, o círculo vicioso. 

A doutrina ressalta que, a despeito da importância do estudo des-
sas três etapas para que se possa compreender um ciclo completo de 
lavagem de capitais, não é de se exigir a ocorrência dessas três fases 
para a consumação do delito. Isto porque nenhum dos tipos penais 
exige que o dinheiro venha a ser integrado com aparência lícita ao 
sistema econômico formal. 

Gomes (apud LIMA, 2014, p. 286), salienta que:

[...] é possível que o agente efetue a colocação dos recursos, 
com vista à clandestinidade - introduzindo-o na conta de 
uma pessoa fictícia no sistema financeiro nacional; depois, 
venha a efetuar a transferência, on line, desses valores para 
uma conta no paraíso fiscal - ocultação -; e, posteriormente, 
mediante o expediente de repatriamento do lucro fictício de 
uma offshore ou a simulação de um empréstimo contraído 
no exterior, venha a introduzir esses recursos, novamen-
te, no Brasil - integração. No exemplo acima, não será 
necessário que o agente integre os valores na economia 
nacional para que se tenha por considerados meros atos 
preparatórios ou de início ou curso de execução, quando 
então teríamos, respectivamente, a não punição dos atos 
preparatórios ou a punição apenas pela tentativa. No caso, 
considerando o contexto da lavagem daquela gama de 
recursos destacados na operação trifásica acima, haverá 
um só crime de lavagem de dinheiro consumado, o qual, 
dada a existência de núcleos variados de conduta de tipos 
penais que o punem, encerrará sua consumação em qual-
quer daquelas fases, não se deixando de considerar que as 
mais próximas do último instante da conduta prevalecem 
sobre as mais próximas de seu início.
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A jurisprudência pátria segue o mesmo entendimento. Em voto 

da lavra do ministro Sepúlveda Pertence, seguido pelos ministros 

do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu-se pela necessidade de 

caracterização apenas de uma das fases aludidas para a consumação 

do crime de lavagem de dinheiro. Senão, vejamos:

O depósito de cheques de terceiro recebidos pelo agente, 
como produto de concussão, em contas-correntes de 
pessoas jurídicas, às quais contava ele ter acesso, basta 
a caracterizar a figura de “lavagem de capitais” mediante 
ocultação da origem, da localização e da propriedade dos 
valores respectivos (L. 9.613, art. 1º, caput,): o tipo não re-
clama nem êxito definitivo da ocultação, visado pelo agente, 
nem o vulto e a complexidade dos exemplos de requintada 
“engenharia financeira” transnacional, com os quais se 
ocupa a literatura. (SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL, 2004)

4 COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL

O combate ao crime de lavagem de capitais em nível internacional 

é extremamente importante para o êxito na investigação do delito. 

Isto porque, não raro, a aludida conduta criminosa se estende para 

além das fronteiras nacionais e encontra na extraterritorialidade 

condições propícias para a efetiva dissimulação da vantagem ilícita, 

viabilizando, assim, a sua introdução no mercado lícito.

Por isso, faz-se necessária a cooperação internacional para a 

eliminação dos crimes transnacionais, sobretudo a lavagem de ca-

pitais, tendo como principal finalidade evitar que as fronteiras sejam 

obstáculo para investigar e penalizar os agentes criminosos.

O crime de lavagem de dinheiro é, essencialmente, transnacional. 

Apesar de ser plenamente possível o mascaramento da origem ilícita 

de capitais obtidos no mesmo local do cometimento do crime ante-

cedente, a remessa de valores para países estrangeiros dificulta sua 

recuperação e a comprovação da prática de condutas ilícitas. Desta 

forma, para se obter uma política criminal efetiva é fundamental que 
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exista cooperação entre os Estados, o que ocorre, primordialmente, 

por meio de convenções e tratados.

De forma paralela e complementar a essas políticas conjuntas 

tradicionais, atores não estatais desenvolveram instrumentos regu-

latórios de força normativa não vinculantes, mas que possuem força 

política e influenciam o direcionamento dos esforços antilavagem.

Deve-se destacar, ainda, a importância do aprimoramento dos 

mecanismos nacionais de investigação e prevenção a partir da análise 

das experiências estrangeiras. 

4.1 Paraísos fiscais e o combate ao crime 

de lavagem de dinheiro no âmbito internacional

As técnicas de lavagem de dinheiro não são empregadas exclusi-

vamente por indivíduos que praticam a comercialização de produtos 

e serviços ilícitos. Muitas vezes, a prática do crime de lavagem se dá 

por setores legais da economia que buscam obter alguma vantagem 

indevida, normalmente relacionada ao não pagamento de impostos.

Nesta perspectiva, surgem os denominados “paraísos fiscais”, 

também chamados offshores. Segundo Mendroni (2013), o termo 

teve origem a partir da atuação de empresas petrolíferas, nos anos 

de 1960, as quais criaram um mecanismo para pagar um baixo valor 

aos países extratores de crude (petróleo em estado bruto), visando 

burlar o pagamento de impostos e minimizar os riscos financeiros 

pelo transporte do produto. A técnica, conhecida como “truque do 

país com bandeira de conveniência”, valia-se de empresas sediadas 

em paraísos fiscais – no caso das petrolíferas, destacavam-se a Libéria 

e o Panamá – para o transporte do crude.

Relata o autor que o procedimento ocorria da seguinte maneira:

[...] uma empresa fantasma com sede nesses países freta-
va o petroleiro, e a empresa petrolífera (Standard Oil ou 
qualquer outra) vendia o crude à empresa de transportes. 
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Se acontecia algum desastre, como o Exon Baldez, os 
responsáveis eram as companhias fantasmas sem patri-
mônio e que, portanto, nada tinham a perder. Com isso 
as petrolíferas evitavam enormes despesas com seguros. 
O sistema era permitido pelas agências internacionais e 
pelos Estados, pois dessa forma o petróleo ficava mais 
barato, circunstância que interessava a todos. Entretanto, 
as empresas petrolíferas aproveitaram ainda outra – grande 
– vantagem do sistema. Vendiam o crude a essas empresas 
radicadas na Libéria ou Panamá a um preço muito baixo 
e, por isso, a Arábia ou o Kwait, grandes produtores, não 
poderiam exigir muito, dada a curta margem de lucro que 
registravam as empresas extratoras. Mas ocorria que a 
empresa de transporte naval vendia o crude muito mais 
caro às refinarias situadas nos países industriais e, como 
resultado, a Standard Oil e outras empresas petrolíferas não 
obtinham lucro algum no seu país de origem e, portanto, 
não pagavam impostos. (2013, p. 45)

Em pouco tempo, as mineradoras e outras multinacionais criaram 

esquemas de preços de transferência semelhantes, o que permitiu 

um maior crescimento dos offshores.

Ainda em relação aos offshores, o autor destaca a importância da 

criação de filiais de bancos norte-americanos no exterior. O interesse 

dos EUA surge em decorrência de uma necessidade da Guerra Fria. 

Como precisava manter contas em dólares para gerir suas operações 

comerciais, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) inje-

tou os valores em filiais de bancos ingleses em offshores criados com 

a finalidade exclusiva de atender a República Socialista. Em pouco 

tempo, os próprios bancos americanos se interessaram pela lucrativa 

prática e, objetivando atrair tanto o capital de origem soviética quanto 

aquele de origem não identificada, passaram a estabelecer filiais fora 

de seu território, escapando da rigorosa regulamentação nos EUA.

Em momento posterior, o próprio Departamento do Tesouro 

americano, que convivia com problemas na balança comercial, 

passou a incentivar as autoridades bancárias norte-americanas a 

abrirem filiais em paraísos offshore. Assegurando o anonimato dos 

investidores, as filiais em offshores conseguiram atrair capital de 
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origem suspeita, proveniente de outras partes do mundo, além de 

reter parte do capital proveniente de atividades ilegais perpetradas 

nos próprios Estados Unidos.

A doutrina costuma definir os paraísos fiscais como sendo aque-

les em que se verifica a inexistência de impostos ou a presença de 

alíquotas extremamente reduzidas - ou mesmo ausentes - além de 

privilégios especiais para determinadas categorias contributivas.

Os países que possuem um regime favorecido são mais flexíveis e, 

por isso, permitem que haja constituição de sociedades sem qualquer 

formalidade, facilitando, portanto, a movimentação da atividade ban-

cária e/ou financeira sem controle rígido e eficaz, deixando de haver 

transparência e sigilo. Tais países apresentam uma legislação per-

missiva, pois deixam de tipificar determinadas condutas criminosas.

Neste contexto, as empresas offshore são aquelas que atuam 

fora de seu território, ou seja, exercem suas atividades fora do local 

do Estado em que é encontrada. Dentre suas espécies, notam-se 

as holdings, que possuem como finalidade participar nos ativos de 

outras. Companhias com regime de tributo privilegiado, as socieda-

des condutoras e as sociedades de bases, as quais têm como objeto 

acumular rendimentos e afastar a tributação. Estas possuem sede 

em um país que tem tributação menor, mas exercem, de fato, as 

atividades em outro país. 

Outra característica dos paraísos fiscais é a utilização da técnica 

conhecida por trust, que compreende um planejamento tributário 

internacional destinado à proteção de ativos, onde se atribui bens 

e direitos a terceiros, sem a transmissão do direito de propriedade.

Salienta-se que não há regulamentação desse instituto pelo Brasil, 

sendo este utilizado em Estados que possuem tributação favorável, 

ou seja, com isenção, não tributação e falta de declaração ao Fisco.

Tanto por meio das empresas offshores como da utilização da 

técnica trust, pode haver facilitação na simulação das operações 

e, consequentemente, a reinserção do capital advindo de crime na 

economia mundial.
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Ao evidenciar que a desregulamentação da circulação de capital 

propiciou o vertiginoso crescimento operacional das atividades cri-

minosas, que tomaram caráter transnacional, os Estados modifica-

ram sua postura e passaram a tratar a questão com mais rigor. Essa 

mudança de posicionamento pode ser verificada tanto pela maior 

regulamentação e fiscalização internas quanto pela implementação 

de tratados, pela adoção de recomendações de organizações e pela 

utilização de outros métodos de atuação de natureza não vinculante.

A Organização das Nações Unidas - ONU exerce importante 

papel no combate ao crime de lavagem de dinheiro, uma vez que 

contribuiu para a celebração de diversas convenções internacionais 

concernentes ao tema.

A título de exemplos, citam-se a Convenção de Viena, a Convenção 

de Palermo e a Convenção de Mérida, que fixam a obrigatoriedade 

mundial de criminalizar determinadas condutas ligadas à atividade 

de lavagem de capitais; a importância da imposição de penas mais 

severas; o combate aos paraísos fiscais, entre outros.

Há também o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime 

(UNODC), que estabeleceu o Plano de Ação Global Contra Lavagem 

de Dinheiro, em 1988, e o International Money Laundering Information 

Network (IMOLIN), criado na mesma época.

A Convenção de Viena de 1988, como dito acima, foi um im-

portante marco, pois cominou a adoção da Convenção das Nações 

Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias 

Psicotrópicas, que foi ratificada pelo Brasil através do Decreto nº 

154/1991. Possui como principais aspectos a obrigação de incrimi-

nar penalmente a lavagem de dinheiro procedente do narcotráfico; 

cooperação internacional para facilitar as investigações extrater-

ritoriais; facilitação da extradição para os assuntos de lavagem; 

facilitação da cooperação nas investigações administrativas e o 

não impedimento pelo sigilo bancário das investigações judiciais 

referentes à cooperação internacional. 
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A Convenção Internacional para Supressão ao Financiamento 

do Terrorismo é prioridade para a ONU, devido à relação entre 

o crime de lavagem de capitas e o financiamento ao terrorismo, 

pois há necessidade de obtenção dos recursos necessários para 

o seu cometimento.

Temos como principais características da referida Convenção: 

repressão penal obrigatória do financiamento ao terrorismo; controle 

obrigatório das operações econômicas pelas instituições financeiras; 

controle do dinheiro; métodos seguros e rápidos de comunicação das 

informações entre países e órgãos diversos e reforço dos métodos 

de permissão para levantar o sigilo bancário e fiscal. 

Outra Convenção de suma importância é a de Palermo, de 15 de 

novembro de 2000, tendo por objeto o combate ao crime organizado 

transnacional, através da cooperação e do intercâmbio internacio-

nal de informações entre autoridades administrativas; adoção de 

medidas antilavagem a serem implantadas pelos órgãos regionais e 

internacionais; adoção de medidas de detecção e monitoramento de 

movimentos transfronteiriços de dinheiro; estabelecimento pelas ins-

tituições financeiras de um amplo regime interno de regulamentação 

e supervisão; e manutenção pelas instituições financeiras de controle 

dos requisitos relativos à identificação do cliente, ao estabelecimento 

de registros e à denúncia das transações suspeitas. 

Além desta, há a Convenção de Mérida, estabelecida em 09 de 

dezembro de 2003, dedicada ao combate da corrupção, que também 

possui medidas preventivas no tocante à cooperação jurídica nacional 

e internacional; supervisão das instituições financeiras, entre outros, 

sendo que os Estados signatários devem prestar assistência no curso 

nas investigações criminais.

A Recomendação do Conselho da Europa do ano de 1980 tute-

lou a lavagem de capitais por meio da transparência da atividade 

bancária, cumprindo esclarecer que não possui caráter vinculante, 

mas administrativo.
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Em meados de 1986, o Conselho recomendou a adoção de me-

didas internacionais com a finalidade de estabelecer a cooperação 

internacional entre autoridades, tendo resultado na Convention on 

Laudering Search and Confiscation of the Proceeds from Crime - Estras-

burgo, que buscou alcançar delitos além do narcotráfico. 

Ademais, no ano de 2005, o Conselho da Europa aprovou outro 

tratado internacional referente à lavagem de dinheiro, chamado 

de Convenção de Varsóvia, bem como criou o MONEYVAL, com a 

finalidade de acompanhar o efetivo cumprimento de medidas sobre 

o delito de lavagem. 

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), criada em 30 de setembro de 1961, sediada na França/Paris, 

abrange os países mais industrializados economicamente, havendo 

reunião entre seus membros para troca de informações e definições 

estratégicas para aumentar o crescimento da economia e melhorar 

o desenvolvimento dos seus membros, tendo como principal ca-

racterística a batalha contra o sigilo bancário e os paraísos fiscais.

Já o Grupo de Ação Financeira (GAFI) é responsável pela criação 

de propostas preventivas no que concerne à matéria, sendo sediado 

em Paris e considerado o grupo de maior relevância neste meio, 

tendo em vista as suas 40 recomendações de prevenção e combate 

ao crime de lavagem. Frise-se, conta com 36 países membros, dentre 

eles o Brasil.

O Grupo de Ação Financeira da América do Sul (GAFISUD), criado 

no ano de 2000, é sediado em Buenos Aires e possui como finalidade 

o combate ao delito de lavagem de dinheiro na América do Sul.

Tem-se, ainda, o Comitê de Supervisão Bancária da Basileia 

(BCBS), criado em 1975, uma vez que o primeiro alvo utilizado para 

a prática da lavagem de capitais é o setor bancário, de modo que se 

faz necessária a sua capacitação para identificar operações suspeitas, 

com o fito de também colaborar preventivamente, fortalecendo todo 

o sistema financeiro.
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Cumpre destacar que o BCBS emite recomendações às instituições 

financeiras, porém sua não adoção não é passível de sanção. 

Seu principal documento é a Declaração de Princípios da Basileia, 

de 12 de dezembro de 1988, que tem o objetivo de prevenir o uso do 

sistema bancário contra a lavagem de capitais.

Igualmente, em 06 de julho de 1992, foram estabelecidas novas 

regras com a finalidade de impedimento de fraudes internacionais 

e, em julho de 1996, foi aprovado um informe com 29 recomenda-

ções para fortalecimento de supervisão bancária de atuação fora de 

seus respectivos territórios. Neste aspecto, há de se relevar que o 

cumprimento é fundamental para a prevenção do delito discutido. 

O Grupo de Egmont, criado em 1995, por iniciativa das Unidades 

de Inteligência Financeira (UIF) da Bélgica e dos Estados Unidos, é um 

grupo informal com o intuito de estimular a cooperação internacional 

e a troca de informações.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) foi criado em 1945 com 

a finalidade de garantir a estabilidade do sistema financeiro inter-

nacional, estando, pois, atrelado aos organismos e às instituições 

dedicadas ao combate do crime de lavagem de dinheiro.

A Organização dos Estados Americanos (OEA) tem como priori-

dade fortalecer os assuntos concernentes ao comércio, à economia 

eao controle do tráfico, sendo que, também, conta com a Comissão 

Interamericana para o Controle de Abuso de Drogas (CICAD), terro-

rismo, corrupção e lavagem de dinheiro.

Ainda no mesmo âmbito, pode-se destacar a Unidade Contra a 

Lavagem de Ativos e Financiamento ao Terrorismo, criada em 1999, e 

a Convenção Interamericana de Assistência Mútua em Matéria Penal, 

criada em 1992, a chamada de Convenção de Nassau.

A Cooperação Internacional se mostra relevante na persecução 

dos crimes extraterritoriais. A cooperação flui como um intercâmbio 

e troca de informações entre os países existentes, podendo ser ativa 

(quando a autoridade do Brasil requer a ajuda de outro país) ou pas-
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siva (quando outro país requer a colaboração do Estado brasileiro). 

Ademais, pode ser horizontal (concretizada entre países sobera-

nos) ou vertical (concretizada entre países e órgãos internacionais) 

e direta (através de meios administrativos, não havendo necessi-

dade de intervenção judicial) ou formal (troca de informações por 

carta rogatória). 

A cooperação pode se dar pelo meio judicial, policial e adminis-

trativo. No Brasil, o dispositivo possui previsão no artigo 4º, inciso 

IX, da Constituição Federal e pode ter relação com os artigos 102, 

inciso I, alínea g, 105, I, alínea i e 109, inciso X, todos da Constituição 

Federal. A matéria também é tratada no Código de Processo Penal 

(artigos 780 a 786) e em tratados internacionais. Ademais, a Resolu-

ção nº 9 de 2005, especificadamente no artigo 7º, disciplina sobre a 

carta rogatória, e a Portaria Conjunta I/MJ/AGU/MPF de 2005 regula 

sobre a cooperação internacional em âmbito criminal. 

A carta rogatória é o meio tradicional, sendo que, no Brasil, a 

competência para a concessão de sua execução é do Superior Tri-

bunal de Justiça.

O auxílio direto adveio em razão do excesso de formalidade para 

a efetivação da carta rogatória. Trata-se de um pedido de cooperação 

formulado entre autoridades pertencentes a Estados distintos.  

A tramitação ocorre perante a autoridade central, que encaminha 

ao juiz quando for necessária uma decisão judicial. No Brasil, esta 

autoridade central é o Departamento de Recuperação de Ativos e 

Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), vinculado ao Ministério 

da Justiça. A principal característica desse procedimento é a recipro-

cidade entre os Estados.

A cooperação internacional também ocorre através da extradi-

ção, homologação de sentença estrangeira e da transferência de 

pessoas apenadas.

Além disso, destacam-se outros mecanismos, como a cooperação 

direta policial; cooperação entre Unidades de Inteligência Financeira; 
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cooperação entre autoridades fiscais; cooperação entre Promotorias; 

rede Ibero-Americana para troca de Informações; e consularização 

de documentos.

A Cooperação Policial Direta se dá entre órgãos policiais e a Inter-

pol e Europol, sendo voltadas à parte investigativa. A Polícia Criminal 

Internacional (INTERPOL) atua no sentido de facilitar a cooperação 

além das fronteiras e prevenir ou combater o crime transnacional. No 

Brasil, tal tarefa é desempenhada pela Polícia Federal e pela Coorde-

nação Geral de Polícia Criminal Internacional (CGPCI). Há, ainda, as 

Equipes de Investigação Conjunta (EIC), o Serviço Europeu de Polícia 

(EUROPOL) e a Comunidade de Polícias da América (AMERIPOL).

A cooperação entre Unidades de Inteligência Financeira se dá 

por meio de autoridades administrativas, cujo objetivo é receber 

informações, analisar e passar aos entes investigativos. No Brasil, o 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF é o respon-

sável por tais operações.

Para a ocorrência da cooperação entre as Autoridades Fiscais, 

tem-se que a ONU e a OCDE estão trabalhando fundamentalmente 

nesta missão, com troca de informações e recomendações de suma 

importância, com a devida transparência e busca na batalha contra 

a concorrência fiscal lesiva.

Outra forma de cooperação internacional se dá no âmbito do 

Ministério Público Federal, através da Assessoria de Cooperação 

Jurídica Internacional (ASCJI). Vinculada ao Gabinete do Procurador-

-Geral da República, a ASCJI foi criada em 3 de fevereiro de 2005 

pela Portaria PGR Nº 23, a qual foi modificada posteriormente, pela 

Portaria PGR Nº 627/10.

Entre as principais atribuições da ASCJI está a de assistir o Procu-

rador-Geral da República em assuntos de cooperação jurídica inter-

nacional com autoridades estrangeiras e organismos internacionais, 

bem como no relacionamento com os órgãos nacionais voltados às 

atividades próprias da cooperação internacional.
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As redes de cooperação jurídica têm a finalidade de solucionar 

algumas dificuldades que existem na cooperação entre os Estados. O 

acesso a informações, o cumprimento de prazos e os procedimentos 

jurídicos específicos em cada país e a busca por soluções de auxílio 

são temas que buscam tratar.

Essas redes são formadas por pontos de contato nacionais, de-

signados por autoridades dos Ministérios Públicos, Poder Judiciário e 

demais entes envolvidos na cooperação jurídica, os quais centralizam 

temas de cooperação nacionalmente e atuam como intermediários 

na intensificação da cooperação entre seu país e os demais países 

membros da rede. Mais do que desempenhar um papel estritamen-

te burocrático, as redes buscam facilitar a cooperação por meio de 

contatos informais, trocas de informações, remarcação de audiências 

e exames preliminares em pedidos de auxílio. Com esse intuito, são 

realizadas reuniões periódicas entre seus membros. Atualmente o 

Brasil faz parte de três redes de cooperação jurídica internacional.

A atuação conjunta, associada à cooperação jurídica internacio-

nal, bem como a integração de organismos nacionais na efetividade 

da repatriação de ativos têm sido um grande avanço jurídico no 

sentido de coibir a prática de crimes contra o sistema financeiro, em 

especial a lavagem de dinheiro transnacional.

5 PRINCIPAIS ALTERAÇÕES 

PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.683/12

Com o objetivo de “tornar mais eficiente a persecução penal dos 

crimes de lavagem de dinheiro”, a Lei nº 12.683, promulgada em 

2012, alterou substancialmente o tratamento legal da lavagem de 

dinheiro no Brasil.

As principais modificações foram: a) extinção do rol de crimes 

antecedentes e a consequente inclusão das contravenções penais 

como delito prévio ao crime de lavagem e b) possibilidade de ex-
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pansão do tipo penal para abranger a conduta criminosa praticada 

com dolo eventual. 

5.1 Extinção do rol de crimes antecedentes

O art. 1º da Lei nº 9.613/98 estabelecia um rol de crimes cujos 

bens, direitos ou valores, oriundos das respectivas atividades crimi-

nosas, tenham sido objeto de ocultação ou dissimulação, para fins 

de tipificação do delito de lavagem de capitais. O referido dispositivo 

assim prescrevia:

Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localiza-
ção, disposição, movimentação ou propriedade de bens, 
direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, 
de crime:
I - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas 
afins;
II – de terrorismo e seu financiamento;
III - de contrabando ou tráfico de armas, munições ou 
material destinado à sua produção;
IV - de extorsão mediante sequestro;
V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, 
para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qual-
quer vantagem, como condição ou preço para a prática ou 
omissão de atos administrativos;
VI - contra o sistema financeiro nacional;
VII - praticado por organização criminosa.
VIII – praticado por particular contra a administração públi-
ca estrangeira (arts. 337-B, 337-C e 337-D do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal).
Pena: reclusão de três a dez anos e multa.

A nova redação, conferida pela Lei nº 12.683/12, suprimiu os oito 

incisos e modificou a redação do art. 1º, a saber: “Art. 1º. Ocultar ou 

dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimenta-

ção ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta 

ou indiretamente, de infração penal”.

Como é possível perceber, a Lei nº 12.683/12 substituiu a expres-
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são “crime” por infração penal. A modificação possibilita, em tese, 

criminalizar a prática de condutas antecedentes classificadas tanto 

como crime, quanto como contravenção penal.

Ou seja, a alteração legislativa ampliou o âmbito de incidência 

da norma para alcançar toda espécie de ocultação ou dissimulação 

realizada sobre a natureza, origem, localização, disposição, movi-

mentação ou propriedade de qualquer vantagem, obtida direta ou 

indiretamente com a prática de delito ou de contravenção penal.

Neste ponto, a doutrina traz críticas à nova redação do art. 1º 

(supra), sob o argumento de ofensa ao princípio da proporcionalida-

de, diante da possibilidade de aplicar pena mais grave - pela prática 

do crime de lavagem de dinheiro - do que aquela prevista para a 

infração penal antecedente (cujo proveito buscava-se ocultar), so-

bretudo quando se tratar de contravenção penal ou delito de menor 

potencial ofensivo.

Sobre o assunto, manifesta-se o professor Lima (2014, p. 284):

Sem embargo de entendimento em sentido contrário, 
parece-nos que andou mal a Lei nº 12.683/ 12 ao permitir 
que toda e qualquer infração penal possa figurar como 
antecedente da lavagem de capitais, independentemente 
de sua gravidade. Melhor teria andado nosso legislador se 
tivesse adotado o mesmo critério da Convenção de Paler-
mo, que demanda a existência de crimes antecedentes de 
alguma gravidade, indicando como standard aqueles cuja 
pena máxima não seja inferior a 4 (quatro) anos. Ora, a 
depender do caso concreto, uma contravenção penal ou até 
mesmo uma infração de menor potencial ofensivo, cujas 
penas são menos severas exatamente em virtude de sua 
menor lesividade, podem vir a funcionar como antecedente 
da lavagem de capitais, o que claramente vem de encontro 
ao princípio da proporcionalidade, já que haverá a aplicação 
de uma pena muito mais severa pela lavagem - reclusão, 
de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa - do que aquela prevista 
para o próprio delito-base que se almeja coibir. 

Em que pese tal argumento, o certo é que a novel redação bus-

cou abranger a conduta de ocultação ou dissimulação do proveito 
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de qualquer atividade criminosa, independente da gravidade do 

crime anterior.

O objetivo da norma é, portanto, combater as manobras reali-

zadas por criminosos e contraventores, com o intuito de mascarar 

as vantagens obtidas com a atividade ilícita, sobretudo para afastar 

a caracterização do crime ou da contravenção (comprometendo a 

materialidade do delito). Ademais, tais comportamentos dificultam 

a recuperação do produto do crime, para a recomposição da parte 

ofendida, além de corromper o sistema financeiro, fazendo introduzir 

no mercado bens ou valores ilegais com aspecto de licitude. 

5.2 Criminalização da conduta praticada com dolo eventual

Além da maior abrangência em relação às hipóteses de incidência 

da lei, ocorrida com a exclusão do rol específico dos crimes anteriores, 

destaca-se a supressão da expressão “que sabe”, contida no art. 1º, 

§2º, I, da Lei 9.613/98.

§ 2o Incorre, ainda, na mesma pena quem:
I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, di-
reitos ou valores que sabe serem provenientes de qualquer 
dos crimes antecedentes referidos neste artigo; (Redação 
anterior à Lei nº 12.683/12)

A partir dessa alteração, verificam-se duas formas de interpretação 

para o novo texto legal. Na primeira, há a manutenção da opção que 

criminaliza as condutas praticadas com dolo direto e veda a respon-

sabilização por dolo eventual. Na segunda, altera-se o entendimento, 

expandindo o tipo penal e possibilitando a criminalização da conduta 

praticada mediante dolo eventual.

A criminalização das condutas praticadas com dolo direto e 

eventual nunca foi assunto pacífico na aplicação da Lei nº 9.613/98. 

Embora majoritário o entendimento de que não era possível a res-
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ponsabilização por dolo eventual, parte da doutrina defendia essa 

posição, nos seguintes termos:

[...] há uma referência de que os elementos subjetivos do 
tipo admitem o dolo direto e o dolo eventual e sustentam 
esta posição porque a lei não faz restrições quanto ao âm-
bito da intenção, e assim o que importaria é saber se existe 
consciência sobre a ilicitude e sobre a origem criminosa do 
dinheiro que será lavado. (CALLEGARI; WEBER, 2014, p. 89)

De outro lado, os defensores da tese de que o tipo somente 

comportava o dolo direto sustentavam que a própria redação do 

tipo penal deixava claro que o sujeito deveria agir com a intenção 

direta de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos bens ou valores 

angariados com a conduta criminosa.

Neste sentido, os ensinamentos de Callegari e Weber (op. cit.):

Ainda que o legislador brasileiro não tenha feito menção 
específica do tipo do art. 1º da lei, quanto ao conhecimento 
da origem ilícita dos bens, fez menção direta aos crimes 
dos quais os bens são provenientes. Por isso, só existe a 
possibilidade do delito de lavagem se o autor dissimula a 
natureza, origem, localização, disposição dos bens, quando 
saiba que estes provêm dos crimes antecedentes previstos 
na Lei. O dolo deve estar dirigido a esta conduta, ou seja, 
o autor atua porque conhece a origem criminosa dos bens 
e porque quer lhes dar aparência de licitude.

Barros (2012, p. 63) também se manifesta contrário à adoção da 

responsabilização da conduta de lavagem de dinheiro por dolo even-

tual. Destaca o autor que “não se deve utilizar o dolo eventual com 

o propósito de fomentar o rigor punitivo da resposta penal, muito 

menos com o fim de incrementar o controle social, ou para servir de 

instrumento de contenção social”. 

Após a reforma promovida pela Lei nº 12.683/2012, reabriu-se a 

discussão sobre o elemento subjetivo na prática do crime de lavagem. 

Como dito, a promulgação da Lei nº 12.683/12 alterou a Lei nº 
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9.613/98 em, principalmente, dois aspectos. A primeira modificação 

foi a adaptação da redação visando readequar o tipo à nova situação 

de inexistência de um rol de crimes antecedentes.

A segunda alteração, concernente à supressão da expressão “que 

sabe” reinaugurou a discussão sobre a possibilidade de realização 

do tipo mediante dolo eventual.

Em decorrência da reforma legislativa, tem prevalecido o enten-

dimento de que é cabível a aplicação de pena pelo cometimento do 

crime de lavagem de dinheiro para aquele que, mesmo sem desejar 

o resultado, assume o risco de produzi-lo.

Os defensores da possibilidade assim argumentam:

Se na redação atual a expressão “que sabe serem” foi re-
tirada, trata-se de mais uma clara evidência da admissão 
(ou ratificação) do dolo indireto, já que ao agente não se 
exige mais que “sabe serem” provenientes, exigindo-se, 
conclusivamente, pela interpretação de que agora ele – 
quando utiliza – “deveria saber” ou “assumisse o risco” 
de que os bens, direitos e valores sejam provenientes de 
infração penal.

[...] A punição pela prática do delito, em dolo eventual, por 
terceiro “lavador do dinheiro”, é de fato, aspecto que “torna 
ou mantém a Lei mais eficiente”, como a própria Lei, em 
seu enunciado, pretende ser. O seu contrário, afastar-se a 
possível incidência do dolo indireto/alternativo ou even-
tual, seria tornar a lei mais branda, impensável em uma 
reforma legislativa dessa natureza. (MEDRONI, 2013, P. 79)

Badaró e Bottini (2013) indicam que, após a reforma promovida 

pela Lei 12.683/2012, o entendimento do legislador foi no sentido de 

permitir a responsabilização por dolo eventual no caso de incidência 

no art. 1º, §2º, I, da Lei 9.613/1998. Confira-se:

A supressão da expressão “que sabe” teve o claro objetivo 
de agregar punição pelo dolo eventual no caso de uso 
dos bens de origem suja. Ou seja, o legislador estendeu a 
tipicidade àquele que suspeita da proveniência infracional 
dos bens, e ainda assim os utiliza na atividade econômica 
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ou financeira, assumindo o risco de praticar lavagem de 
dinheiro. (BARDARÓ; BOTTINI, 2013, P. 114)

Conforme se observa, a admissão da conduta típica de lavagem 

de capitais com elemento subjetivo na modalidade de dolo eventu-

al era vislumbrada ainda antes da reforma introduzida pela Lei nº 

12.683/2012. Com o advento da referida lei, e a consequente exclu-

são da expressão “que sabe”, antes presente no art. 1º, §2º, I, da Lei 

9.613/1998, restou evidenciada a intenção do legislador de penalizar 

aqueles que assumem o risco de promover a ocultação ou dissimu-

lação de bens ou valores ilícitos, quando, por exemplo, utilizam tais 

objetos na atividade econômica ou financeira, com nítida suspeita 

de que sejam produtos de atividade criminosa.

Outra questão relevante neste ponto é o fato de o referido pará-

grafo segundo não prever o elemento subjetivo específico de “para 

ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores pro-

venientes de infração penal”, tal como previsto no §1º, caput, do art. 

1º da Lei 9.613/1998.

Tal circunstância demonstra que o legislador pátrio seguiu a es-

trutura do tipo de utilização constante no paradigma internacional, 

favorecendo a interpretação de que é admissível a penalização do 

crime com base no dolo eventual.

Reafirmando tal entendimento, cita-se a construção doutrinária 

intitulada como Teoria da Cegueira Deliberada, também baseada na 

conduta praticada com dolo eventual. Aludida teoria adota os requi-

sitos exigidos pela Corte Norte-americana para a caracterização do 

delito de lavagem de dinheiro, a partir do dolo indireto, quais sejam: 

a) a ciência do agente quanto à elevada probabilidade de que os 

bens, direitos ou valores envolvidos provenham de crime; b) o atuar 

de forma indiferente do agente a esse conhecimento, e c) a escolha 

deliberada do agente em permanecer ignorante a respeito de todos 

os fatos, quando possível a alternativa.
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Discorre-se, a seguir, sobre breves considerações acerca da teoria 

em debate e sua aplicação no âmbito da doutrina e jurisprudência 

pátrias.

5.2.1 Teoria da cegueira deliberada (instruções da avestruz)

A Teoria da Cegueira Deliberada, também chamada de “teoria 
da ignorância deliberada” ou “teoria das instruções da avestruz”, 
foi desenvolvida nos Estados Unidos e atualmente encontra ampla 
aceitação nos países que adotam o sistema de civil law.

De acordo com os ensinamentos de Carli (2011), esta teoria 
fundamenta-se na premissa de que o indivíduo, suspeitando que 
pode vir a praticar determinado crime, opta por não aperfeiçoar sua 
representação sobre a presença do tipo objetivo em um caso concreto, 
refletindo certo grau de indiferença em face do bem jurídico tutelado 
pela norma penal, tão elevado quanto o daquele que age com dolo 
eventual. Por tal motivo, pode responder criminalmente pelo delito, se 
o tipo penal em questão admitir a punição a título de dolo eventual.

No mesmo sentido, manifestou-se o Ministro Luiz Fux em seu 
voto como relator nos embargos infringentes interpostos na Ação 
Penal nº 470 (Mensalão), que tramitou perante o Supremo Tribunal 

Federal (2014). Confira-se:

[...] A admissão do dolo eventual decorre da previsão gené-
rica do art. 18, I, do Código Penal, jamais tendo sido exigida 
previsão específica ao lado de cada tipo penal específico.
O Direito Comparado favorece o reconhecimento do dolo 
eventual, merecendo ser citada a doutrina da cegueira 
deliberada construída pelo Direito anglo-saxão (willful-
blindnessdoctrine).
Para configuração da cegueira deliberada em crimes de 
lavagem de dinheiro, as Cortes 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. [...]
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Em sua participação no 1º Seminário Nacional sobre Combate 

à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, promovido pela Escola de 

Administração Pública e Negócios (Esad), no Rio de Janeiro-RJ, o juiz 

federal Sérgio Fernando Moro, titular da 13ª Vara Federal de Curitiba 

e com atuação nas ações judiciais que envolvem a Operação Lava 

Jato, exortou o Judiciário a discutir o papel dos doleiros em crimes 

de lavagem de dinheiro, defendendo a aplicabilidade da teoria da 

cegueira deliberada.

O magistrado afirmou que a alegação de desconhecimento da 

origem do dinheiro lavado - álibi recorrente em casos do gênero - 

não é suficiente para afastar a responsabilidade criminal do operador 

de câmbio. Sustentou, ademais, que a legislação brasileira acolhe 

a hipótese de dolo quando fica provado que o lavador profissional, 

mesmo alegando ignorância, sabia que o dinheiro poderia ser sujo, 

mas evitou, deliberadamente, aprofundar o conhecimento sobre a 

sua origem.

Neste contexto, Moro aduziu que não vê obstáculos morais ou 

jurídicos para processar criminalmente os doleiros (“profissionais do 

câmbio negro”), ainda que aleguem desconhecimento para escapar 

da responsabilidade penal.

Além da Operação Lava Jato, que envolve esquema de corrupção 

sistêmica na Petrobras, descoberto com a prisão do doleiro Alberto 

Youssef, Sérgio Moro também julgou o caso Banestado, outro escân-

dalo que envolveu a remessa ilegal de dinheiro público para o exterior.

Por fim, o magistrado afirmou que há uma tendência do Supremo 

Tribunal Federal em admitir a responsabilidade do crime de lavagem 

de dinheiro a título de dolo eventual, reportando-se ao julgamento 

do caso Mensalão. Confira-se:

No caso da Ação Penal 470, essa discussão foi meramente 
incidental, sem que houvesse um pronunciamento explícito, 
da maioria dos ministros, no sentido de admitir a respon-
sabilidade do crime de lavagem a título de dolo eventual. 
No entendimento da maioria dos ministros, foi que, ali, a 
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responsabilidade era de dolo direto. Mas alguns ministros 
fizeram a referência específica a essa possibilidade, dei-
xando a questão pelo menos apontada ali uma tendência 
do Supremo Tribunal Federal em admitir essa responsabi-
lização. (RODRIGO; OTÁVIO, 2014)

 
Por sua vez, o Professor Renato Brasileiro de Lima, ao discorrer 

sobre o tema, defende a aplicação da teoria da cegueira deliberada 

nos casos em que o agente, mesmo tendo condições de aprofundar 

o conhecimento quanto à origem ilícita dos bens, valores ou direi-

tos, opta por manter-se inerte e alheio a tal informação. Neste caso, 

deverá responder pelo crime de lavagem de capitais, a título de dolo 

eventual, sob o argumento de que ninguém pode se beneficiar de 

uma causa de exclusão da responsabilidade penal provocada por si 

próprio. É a lição a saber:

Restará configurado o delito, a título de dolo eventual, 
quando comprovado que o autor da lavagem de capitais 
tenha deliberado pela escolha de permanecer ignorante a 
respeito de todos os fatos quando tinha essa possibilida-
de. Em outras palavras, conquanto tivesse condições de 
aprofundar seu conhecimento quanto à origem dos bens, 
direitos ou valores, preferiu permanecer alheio a esse co-
nhecimento, daí porque deve responder pelo crime a título 
de dolo eventual. Afinal, nos mesmos moldes que a actio 
libera in causa, positivada no art. 28, II, do CP, ninguém pode 
beneficiar-se de uma causa de exclusão da responsabilidade 
penal provocada por si próprio. (LIMA, 2014, p. 320)

Prossegue, ainda, o autor citando caso emblemático de aplicação 

da teoria sob enfoque, em julgado proferido pela Justiça Federal no 

Ceará, no bojo da ação penal intentada para apurar o crime de la-

vagem do dinheiro subtraído do interior do Banco Central do Brasil, 

localizado na cidade de Fortaleza/CE:

No Brasil, a teoria da cegueira deliberada foi efetiva-
mente utilizada para fundamentar as condenações por 
lavagem de capitais nos autos do Processo Criminal nº 
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2005.81.00.014586-0, relativo à subtração da quantia de R$ 
164.755.150,00 (cento e sessenta e quatro milhões, setecen-
tos e cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta de reais) do 
interior do Banco Central do Brasil, localizado na cidade de 
Fortaleza/CE, cuja sentença em 1ª instância foi proferida 
pelo Juiz Federal Danilo Fontenelle Sampaio. Referida te-
oria foi utilizada como fundamento para a condenação de 
dois empresários, proprietários de uma concessionária de 
veículos, pela prática do crime do art. 1°, V e VII, § 1°, 1, § 
2°, I e II, da Lei 9.613/98, em virtude de terem recebido a 
quantia de R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais), 
em notas de cinquenta reais em sacos de náilon, pela com-
pra de 11 (onze) veículos, dentre eles 03 (três) Mitsubish 
L200, 02 (dois) Mitsubish Pajero Sport, e 01 (um) pajem 
Full, sendo que os acusados teriam recebido a quantia 
sem questionamento, nem mesmo quando a quantia de 
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) foi deixada 
pelo intermediário para “futuras compras”, tendo também 
se abstido de comunicar às autoridades responsáveis a 
movimentação suspeita. (op. cit.)

Conforme se observa, a Teoria da Cegueira Deliberada ganha 

espaço no âmbito da doutrina e da jurisprudência pátrias, admitindo 

a possibilidade de caracterização do crime de lavagem de capitais 

com base no dolo eventual.

Ressalte-se a importância desse entendimento a partir da análise 

dos casos concretos acima relatados. Isto porque o crime em debate 

envolve uma associação de pessoas organizadas para a prática cri-

minosa com participações distintas em cada etapa do delito, sendo 

certo que aquele que, deliberadamente, se coloca em uma posição 

de ignorância quanto à ilicitude dos recursos que lhe são repassados 

deve ser penalmente responsabilizado por seus atos, posto que tam-

bém intencionava obter vantagem a partir dos frutos obtidos com a 

prática do crime anterior.

Não é à toa que os sistemas de proteção financeira e comer-

cial desenvolvem técnicas para a identificação de operações 

irregulares, como forma de proteção das entidades financeiras e 

comerciais contra eventuais golpes praticados por estelionatários 

e outros criminosos.
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A partir do uso de tais técnicas, baseadas principalmente no 

compartilhamento de informações entre órgãos públicos e particu-

lares, está cada vez mais fácil identificar a ilicitude de bens e valores 

postos em mercado, o que enfraquece progressivamente a alegação 

de desconhecimento da origem ilícita de tais bens e permite a res-

ponsabilização penal daqueles que “intencionalmente” se colocam 

numa posição alheia aos fatos criminosos dos quais eles próprios 

participam, por ocasião dos desdobramentos dos frutos obtidos com 

a infração penal. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve por objeto o estudo a Lei de Crimes de 

Lavagem de Capitais (Lei nº 9.613/98 e suas alterações posteriores), 

com um breve apanhado histórico do combate ao crime de lavagem 

de dinheiro, incluindo a abordagem dos principais mecanismos ela-

borados para a repressão do delito em nível nacional e internacional. 

Buscou-se enfatizar as principais alterações promovidas pela Lei 

nº 12.683/12, que alterou dispositivos da Lei nº 9.613/98, promoven-

do a extinção do rol de crimes antecedentes à lavagem de dinheiro 

e possibilitando a expansão do tipo penal, para abranger a conduta 

criminosa praticada com dolo eventual.

No tocante ao primeiro aspecto, foram constatadas críticas por 

parte da doutrina, no sentido de que a referida alteração possibilitou 

a imposição de pena mais grave ao agente que pratica a ocultação 

ou dissimulação de bem ou valor proveniente de crime ou contraven-

ção, para os quais há previsão de pena mais branda. Por tal motivo, 

a criminalização da lavagem ofenderia o princípio da proporciona-

lidade, ao penalizar de maneira mais grave o crime de lavagem do 

que aquele cujo proveito se quis ocultar.

Em que pese tal argumento, ressaltou-se neste trabalho que o ob-

jetivo da norma é combater as manobras realizadas por criminosos e 
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contraventores, com o intuito de mascarar as vantagens obtidas com 

a atividade ilícita, sobretudo para afastar a caracterização do crime 

ou da contravenção anterior (comprometendo a materialidade do 

delito). Visou-se, ademais, mostrar que o objetivo da referida norma 

é coibir tais comportamentos, posto que dificultam a recuperação do 

produto do crime, para a recomposição da parte ofendida, além de 

corromperem o sistema financeiro, fazendo introduzir no mercado 

bens ou valores ilegais com aspecto de licitude.

Quanto à segunda alteração legal aduzida (que permite a possi-

bilidade de criminalização da lavagem de dinheiro a título de dolo 

eventual), observa-se a existência de discussão anterior à reforma, 

promovida pela Lei nº 12.683/12, em que há posicionamentos favo-

ráveis e contrários à tipificação do delito com tal elemento subjetivo.

Restou constatado neste estudo que, especialmente após a referida 

alteração legislativa - que suprimiu a expressão “que sabe”, antes 

presente no art. 1º, §2º, I, da Lei 9.613/1998 -, a intenção do legislador 

foi penalizar a conduta daqueles que assumem o risco de promover 

a ocultação ou dissimulação de bens ou valores ilícitos, quando, por 

exemplo, utilizam tais objetos na atividade econômica ou financeira, 

com nítida suspeita de que sejam produtos de atividade criminosa.

A corroborar com tal entendimento, citou-se a construção dou-

trinária intitulada como Teoria da Cegueira Deliberada, também 

baseada na conduta de lavagem praticada com dolo eventual. Essa 

teoria tem sido defendida por renomados doutrinadores nacionais e 

vem sendo progressivamente adotada como fundamento em deci-

sões proferidas por juízos e tribunais pátrios, inclusive pelo Supremo 

Tribunal Federal.

Esta orientação se revela extremamente importante para a res-

ponsabilização criminal daqueles que, deliberadamente, colocam-

-se em posição de ignorância quanto ao conhecimento da origem 

ilícita dos bens e valores objeto de lavagem, no intuito de escapar à 

incidência da norma. 
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