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RESUMO 

 

Del Nero, Glauter Fortunato Dias. Lavagem de Dinheiro: uma análise da conduta do 

operador do mercado financeiro à luz da teoria das condutas neutras. 2020. 170 fls. 

Dissertação de Mestrado - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2020. 

 

A presente dissertação realiza uma investigação acerca dos limites da participação punível 

do operador do mercado financeiro à luz da teoria das condutas neutras. Nesse sentido, faz-

se uma análise dos principais institutos dogmáticos aplicáveis à espécie, partindo das bases 

do sistema funcionalista moderado, passando pelas teorias da causalidade até o advento da 

moderna teoria da imputação objetiva. Em seguida são examinadas as principais teorias 

acerca das condutas neutras, bem como os principais aspectos atinentes ao delito de lavagem 

de dinheiro, para que se possa, ao final, tentar responder à questão formulada na hipótese. 

Palavras chave: Dogmática penal. Funcionalismo penal. Imputação objetiva. Lavagem de 

dinheiro. Condutas neutras.  



  

ABSTRACT 

 

Del Nero, Glauter Fortunato Dias. Money Laundering: an analysis over the financial market 

player’s conduct in the light of the neutral conducts’ theory. 2020. 170 p. Master – Law 

School, University of São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

The present dissertation investigates the limits of the punishable participation of those who 

operate in the financial market, in light of the neutral conduct theory. In order to achieve that 

response, the main dogmatic institutes applicable to this scenario were analyzed, beginning 

with the moderate functionalist system, moving along the causation theories, until reaching 

modern day objective imputation theory. Following that, the main neutral conduct theories 

were examined, as well as the main aspects of money laundering in order to address the issue 

presented in the hypothesis. 

 

Keywords: Criminal dogmatic. Criminal functionalism. Objective imputation. Money 

laundering. Neutral conducts. 
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INTRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DA HIPÓTESE 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar os limites da participação criminal do 

operador do mercado financeiro, enquanto exerce suas atividades profissionais, no delito de 

lavagem de dinheiro à luz da teoria das condutas neutras. 

Para tanto, estabelece-se uma hipótese básica de conduta, dentro de um contexto 

fático-normativo comum às atividades financeiras, que permita identificar a possibilidade, 

ou não, de responsabilização criminal do operador a título de participação e sob qual 

fundamento. 

A partir daí são construídas variações dessa hipótese para verificar se a mudança nas 

circunstâncias da prática da conduta afeta a conclusão obtida. 

Antes de se apresentar a hipótese, entretanto, convém fazer uma advertência ao leitor 

quanto ao alcance da expressão “operador” ou “agente do mercado financeiro”. A 

nomenclatura em questão é aqui empregada em sentido amplo1, capaz de se referir, por 

exemplo, a um funcionário de uma corretora de valores que esteja investindo os recursos de 

um determinado cliente em ações específicas a pedido do mesmo, ou a um gerente de 

instituição financeira que, ao realizar diversas transações bancárias a pedido de um cliente, 

acabe por movimentar vultosa quantia de dinheiro proveniente de infrações penais. As 

possibilidades são tão diversas quanto os jeitos pelos quais se pode praticar a lavagem. 

A opção pela terminologia mais ampla se justifica, em síntese, por duas razões 

essenciais. A primeira razão atina com o fato de que, conforme se verá de forma mais 

detalhada no último capítulo, a legislação aplicável à espécie estabelece um significativo 

conjunto de deveres de cuidado para um determinado grupo de atores financeiros que se 

encontram expostos, em razão da atividade profissional desempenhada, a uma maior 

incidência de condutas criminosas. São eles os chamados setores sensíveis à lavagem, ou, 

na terminologia empregada pela própria lei, as pessoas sujeitas ao mecanismo de controle 

(artigos 9, 10 e 11, da Lei nº 9.613/98). 

Assim, tendo em vista que este grupo de agentes do mercado financeiro, de maneira 

ampla, está sujeito a um mesmo conjunto de deveres de cuidado, opta-se por não conferir 

maior especificidade à hipótese formulada, de modo a contemplar, da maneira mais extensa 

                                                            
1 De forma aproximada em RASSI, João Daniel. Imputação das ações neutras e o dever de solidariedade no 

Direito Penal. 1. ed. São Paulo: LiberArs, 2014, p. 26. 
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possível, todos os sujeitos do mercado financeiro que se encontrem submetidos aos mesmos 

deveres e pratiquem condutas assemelhadas. 

Não se descuida do fato de que, a depender do ramo de atuação analisado, a forma 

de concretização dos deveres de cuidado previstos em abstrato pela lei penal será diversa, 

possuindo cada entidade ou setor profissional regras e diretivas próprias, sobretudo no que 

diz respeito ao critério de comunicação das operações tidas como suspeitas. 

Entretanto, foge do escopo do presente trabalho adentrar nas minúcias de cada uma 

delas, razão pela qual entendemos mais adequado trabalhar com uma hipótese mais larga e 

que, portanto, possa se amoldar a um maior número de casos. 

A segunda razão refere-se a uma constatação havida quando do estudo das ações 

neutras. Não raras vezes, ao se ocupar do tema, especialmente quando propõe a criação de 

novas teorias para lidar com o assunto, a doutrina trabalha a partir de um determinado grupo 

de casos, o que, apesar de possuir inegáveis méritos, especialmente o de se permitir uma 

aplicação concreta e imediata daquilo que está sendo proposto do ponto de vista teórico, 

pode acabar por dar azo à construção de soluções casuísticas, feitas sob medida para atender 

ao problema ou ao grupo de problemas elaborado no início do estudo. 

Muito embora não estejamos imunes a esse risco, pareceu-nos mais adequado, para 

evitar de se cair na mesma armadilha, formular uma hipótese de pesquisa mais abrangente. 

Dito isso, a hipótese que se apresenta como cerne da investigação é a seguinte: 

O operador do mercado financeiro que receba e movimente ou invista recursos de 

um cliente, que sejam provenientes de uma infração penal antecedente, no exercício de suas 

atividades profissionais, objetivamente ocultando ou dissimulando tais valores, pratica 

lavagem de dinheiro? 

A esta hipótese, agregam-se duas variáveis fundamentais que poderão estar presentes 

em grande parte destas operações: (i) sabe o operador do mercado financeiro da origem 

ilícita dos valores movimentados? (ii) comunica o operador do mercado a realização da 

operação ao órgão competente? 

A partir daí, tem-se, em princípio, quatro cenários fáticos possíveis, a respeito dos 

quais iremos nos posicionar ao final do trabalho: 

(A) O operador não tem ciência da origem ilícita dos valores, realiza a operação e 

comunica tal fato ao órgão competente; 

(B) O operador tem ciência da origem ilícita dos valores, realiza a operação e 

comunica tal fato ao órgão competente; 
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(C) O operador não tem ciência da origem ilícita dos valores, realiza a operação e 

não comunica tal fato ao órgão competente; e 

(D) O operador tem ciência da origem ilícita dos valores, realiza a operação e não 

comunica tal fato ao órgão competente. 

Apenas para que não restem dúvidas quanto ao objeto da pesquisa: a investigação 

realizada desenvolve-se sob a perspectiva da participação criminal (im)punível em 

decorrência de cumplicidade material praticada de forma comissiva, não se cogitando uma 

hipótese omissiva pois tal análise exigiria um arcabouço dogmático ainda maior do que 

aquele já aqui delineado, o que acabaria por expandir de maneira desmedida o escopo da 

pesquisa.  

A discussão acima proposta assume especial relevo no âmbito globalizado em que 

vivemos, pois, com a integração cultural entre os Estados, o avanço da economia e a 

modernização dos meios de produção surgem novas maneiras de agir e de pensar em 

sociedade, novos riscos, novas expectativas sociais e, consequentemente, novos bens 

jurídicos a serem tutelados, tudo isso culminando, quase que inexoravelmente, na criação de 

novos tipos penais. 

Verifica-se que esse incremento da produção legislativa em matéria penal vem 

acompanhado de uma antecipação do âmbito de incidência do Direito Penal, que passa a 

atuar sobre um número ainda maior de situações sociais, sendo certo que, por vezes, a 

delimitação precisa do âmbito da responsabilidade penal é questão nebulosa e que demanda 

profunda incursão dogmática a fim de se encontrar seus fundamentos e sua legitimidade, de 

modo a se permitir uma aplicação mais segura da punição. 

Isso porque esse aumento no escopo de atuação do Direito Penal muitas vezes o 

distancia da realidade fático-social na qual está inserido e pode acarretar a construção de 

imputações calcadas quase que exclusivamente em juízos normativos, decorrentes de 

regulamentos administrativos, de ofensas a bens jurídicos supraindividuais2, de crimes de 

perigo abstrato3 e etc. 

Assim, faz-se necessária a criação de mecanismos e instrumentos dogmáticos que, a 

partir de uma racionalização do sistema penal, sempre orientada à missão constitucional do 

                                                            
2 Sobre os bens jurídicos supraindividuais, cf. SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-

individual: interesses difusos. São Paulo: RT, 2003. 
3 A respeito, aduz Pierpaolo Bottini: “O tipo de perigo abstrato é a técnica utilizada pelo legislador para atribuir 

a qualidade de crime a determinadas condutas, independentemente da produção de um resultado externo. Trata-

se de prescrição normativa cuja completude se restringe à ação, ao comportamento descrito no tipo, sem 

nenhuma referência aos efeitos exteriores do ato, ao contrário do que ocorre com os delitos de lesão ou de 

perigo concreto”. BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de Perigo Abstrato. 2. ed. São Paulo: RT, 2012, p. 113. 
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Direito Penal, permitam uma limitação do âmbito de incidência da imputação penal, 

concretizando e garantindo efetividade ao princípio da intervenção mínima, em uma 

tentativa de se frear essa “expansão”4 do Direito Penal, que tem acompanhado o 

desenvolvimento econômico, tecnológico e social. 

Para tanto parte-se da premissa de uma dogmática jurídico-penal funcionalista e 

teleológica, nos moldes propostos por Claus Roxin, em seu Política Criminal y sistema del 

Derecho Penal, no qual se apresenta uma linha de pensamento penal que, rompendo com as 

concepções causal-naturalistas e finalistas até então predominantes, passa a estabelecer uma 

perspectiva normativa e funcional do Direito Penal e da própria teoria do delito. 

Desse modo, a dissertação se organiza em cinco capítulos distintos, com a seguinte 

configuração: 

O primeiro capítulo tem a função de delimitar o ponto de partida da pesquisa, 

estabelecendo o referencial teórico básico do qual se parte para a análise dos temas que se 

seguem. Ocupa-se, essencialmente, de tecer considerações acerca do funcionalismo 

teleológico de Roxin e de alguns pressupostos básicos da teoria do concurso de pessoas, de 

forma a referenciar sob qual ótica deve a participação do operador financeiro ser analisada. 

O segundo capítulo é dedicado à lavagem de dinheiro. Aqui é feito um panorama do 

contexto fático e normativo que deu origem à tipificação da conduta de lavagem, bem como 

é realizada uma evolução histórico-legislativa do crime, para, em seguida, chegar-se a uma 

análise do conceito de bem jurídico penal e sua capacidade de rendimento para a teoria do 

delito, para que se possa, ao final, estabelecer qual o bem jurídico protegido pela lavagem 

de dinheiro, sendo tal informação de fundamental importância para uma correta 

interpretação da hipótese ora formulada. 

No terceiro capítulo é abordada a teoria da imputação objetiva do resultado, nos 

moldes propostos por Claus Roxin. Aqui, realiza-se um mergulho teórico na construção e 

estruturação da teoria de imputação que é um dos pilares sobre os quais se funda o sistema 

proposto por Roxin. Isso é feito a partir de uma análise das teorias clássicas da causalidade, 

para, em seguida, trabalhar-se com o elemento do risco e com um juízo normativo de 

imputação. Tudo isso para que se possa elencar e delimitar os elementos que a compõem e, 

com isso, estabelecer o conteúdo mínimo necessário para justificar a imputação penal, sob a 

                                                            
4 A expressão “expansão do direito penal” é atribuída ao professor Jesús-María Silva Sánchez e deu origem à 

obra de mesmo título: SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. La expansión del Derecho Penal — Aspectos de la 

política criminal en las sociedades postindustriales. 2. ed. Madrid: Civitas, 2001. 
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perspectiva objetiva, que é a analisada aqui. Esclarece-se, ao final, de que forma o emprego 

desta teoria nos auxilia a solucionar a hipótese estabelecida. 

Em seguida, o quarto capítulo discorre sobre as condutas neutras. A partir da 

estruturação metodológica proposta por Luís Greco, examina-se, em primeiro lugar, o 

conceito do que seriam ações neutras, para, após, passar-se ao estudo das diversas teorias 

criadas para o instituto, de natureza objetiva, subjetiva ou mista. Aborda-se, em tópico 

próprio, a questão dos chamados conhecimentos especiais do agente e a sua relação com as 

condutas neutras. O objetivo aqui é fornecer as ferramentas dogmáticas que nos permitam 

concluir, com segurança, quando uma determinada conduta, praticada em um âmbito 

profissional, é ou não relevante para o Direito Penal e porquê. 

O último capítulo, de número cinco, ocupa-se da tomada de posição acerca do tema 

estudado no capítulo anterior e, a partir daí, propõe-se a tentar solucionar às questões 

formuladas na hipótese com base no arcabouço dogmático construído até aqui. 

Espera-se, ao final do estudo, que as reflexões aqui propostas contribuam para o 

debate acerca dos temas abordados, bem como que a solução proposta responda, de maneira 

satisfatória, às indagações formuladas na hipótese.    
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CONCLUSÕES 

 

Diante de tudo o que foi exposto ao longo da dissertação, é possível chegar a algumas 

conclusões. 

1. A evolução social, tecnológica e econômica deu origem a um processo de expansão 

do Direito Penal, que, por sua vez, originou a tipificação de novas condutas 

criminosas, dentre elas, a lavagem de dinheiro. 

2. A lavagem de dinheiro é um delito complexo, multifacetado, de tipo penal misto 

alternativo ou conteúdo variado e que, portanto, pode se consumar de diversas 

formas. 

3. A sua estruturação se dá por meio de um elaborado processo de movimentação de 

recursos que pode ser dividido em três fases centrais, a saber: ocultação, 

dissimulação e integração. 

4. Em razão da redação adotada pela legislação brasileira, primeiro na Lei nº 9.613/98 

e depois na Lei nº 12.683/12, que modificou a redação até então vigente, a 

consumação da lavagem pode ocorrer com a mera ocultação ou dissimulação de 

bens, direitos ou valores provenientes de infração penal antecedente, não se exigindo 

a concretização de todas as fases. Basta que as condutas em questão estejam inseridas 

em um contexto que objetive a reinserção de tais bens com aparência de licitude na 

economia formal. 

5. O bem jurídico penal tutelado pela lavagem de capitais é a administração na justiça, 

na medida em que o que se pretende proteger é a capacidade do Estado de investigar 

e processar os delitos antecedentes cuja origem se pretende manter oculta por meio 

do processo de lavagem. 

6. Nesse contexto, as tradicionais teorias de causalidade não são suficientes para 

fornecer uma resposta adequada à imputação da lavagem de dinheiro, fazendo-se 

necessária a criação de critérios normativos de imputação que permitam melhor 

delimitar a responsabilidade penal no âmbito desse delito. 

7. Em razão disso, foi criada a teoria da imputação objetiva do resultado, que permite a 

realização de um juízo normativo sobre o nexo de causalidade existente de modo a 

fornecer uma resposta mais precisa à problemática da imputação penal. 

8. No centro da referida teoria está o elemento do risco, que passa a ser o critério central 

da imputação penal dentro da perspectiva normativa proposta.  
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9. O risco determina a imputação penal a partir de suas características. Sendo ele 

juridicamente relevante e desaprovado ou proibido, será possível falar em imputação 

penal do ponto de vista objetivo. Riscos que não possuam relevância jurídica ou que 

estejam dentro do limite permitido não possuem relevância penal. 

10. No contexto das modernas sociedades contemporâneas, surge, também, a figura das 

chamadas ações neutras. 

11. Ações neutras são, de maneira sintética, todas as contribuições a fato ilícito alheio 

não manifestamente puníveis. Situam-se, assim, no limiar da relevância penal, 

podendo ser penalmente imputadas, ou não, a depender do contexto fático-normativo 

no qual se encontram inseridas. 

12. As ações neutras são tradicionalmente abordadas no âmbito do tipo objetivo e 

incidem, de maneira preponderante, sobre a participação criminal, mais 

especificamente, sobre a cumplicidade.  

13. A definição serve para que possamos aludir a um determinado grupo de 

comportamentos, mas não para estabelecer, a partir do próprio conceito, a sua 

relevância penal. Adota-se aqui uma concepção descritiva, e não prescritiva. 

14. Dentre as inúmeras teorias existentes no âmbito das ações neutras, destaca-se a de 

Ricardo Robles Planas, para quem as condutas neutras podem ser separadas em dois 

grandes grupos de casos. 

15. No primeiro grupo estão todos os âmbitos profissionais ou sociais que possuam 

regulamentação própria, um dever especial capaz de conferir ao agente uma posição 

jurídica específica. São consideradas penalmente irrelevantes e, portanto neutras, as 

condutas que cumpram com esses deveres especiais. O descumprimento dos mesmos 

sinaliza a criação ou o incremento de um risco proibido. 

16. No segundo grupo estão os âmbitos que não possuem regulamentação, sendo a 

neutralidade comportamental, aqui, aferida a partir de um critério espaço-temporal e 

outro critério de aproximação. Ou seja, neutra é a conduta do cúmplice que não se 

aproxima, se adequa ou se acopla à conduta do autor. 

17. Se não há um dever especial de cuidado, a regra é que a participação criminal no 

âmbito das ações neutras seja impunível, salvo se constituir uma adaptação específica 

à conduta do autor. 

18. São considerados conhecimentos especiais do agente todas aquelas informações 

específicas que o agente possui no caso concreto. Tais conhecimentos não devem ser 
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desprezados no momento da imputação penal e a sua verificação pode ser realizada 

ainda no tipo objetivo. 

19. Por fim, o critério de imputação penal central para responder à hipótese formulada 

no início da pesquisa é a comunicação da operação suspeita ao COAF no prazo 

estabelecido pela Lei de Lavagem, tendo em vista que o bem jurídico tutelado pelo 

delito em questão é, repita-se, a administração da justiça.  
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