
VIVIAN CRISTINA SCHORSCHER 

 

 

 

 

 

 

 

A CRIMINALIZAÇÃO DA LAVAGEM DE DINHEIRO: 

CRÍTICAS PENAIS 

 

 

 

TESE DE DOUTORADO 

 

ORIENTADOR: PROFESSOR TITULAR SÉRGIO SALOMÃO SHECAIRA 

 

 

 

 

 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DA USP 

SÃO PAULO 

2012 



VIVIAN CRISTINA SCHORSCHER 

 

 

 

 

 

 

 

A CRIMINALIZAÇÃO DA LAVAGEM DE DINHEIRO: 

CRÍTICAS PENAIS 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, como exigência parcial 

para a obtenção do título de Doutor em Direito, sob a 

orientação do Professor Titular Sérgio Salomão Shecaira. 

 

 

 

 

 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DA USP 

SÃO PAULO 

2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte da pesquisa foi patrocinada pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em 

convênio com o Deutscher Akademischer Austauschdienst 

(DAAD) por meio de uma bolsa de “Doutorado Sanduiche” 

junto à Johann Wolfgang Goethe-Universität em Frankfurt ao 

Meno, Alemanha. 



AGRADECIMENTOS 

 

Muitas foram as pessoas que, a seu modo, contribuíram para a realização desse 

trabalho. 

Agradeço em primeiro lugar ao Prof. Sérgio Salomão Shecaira, por ter-me acolhido 

como orientanda após a prematura perda do meu orientador originário, o Prof. Antonio 

Luis Chaves Camargo, quando apenas iniciava o programa de doutorado. Sem o apoio que 

do saudoso professor recebi na concepção do projeto e, do Prof. Salomão, no seu 

desenvolvimento, esta tese não teria sido possível. 

Agradeço também à CAPES e ao DAAD, cujo convênio me proporcionou uma 

bolsa de “doutorado sanduiche”, sem a qual não poderia ter enriquecido o presente trabalho 

com os estudos realizados na Johann Wolfgang Goethe-Universität, em Frankfurt, sob a 

tutela do Prof. Dr. Dr. h.c. Ulfrid Neumann, com quem tive a oportunidade de entreter 

diversos e construtivos debates sobre temas relevantes para o desenvolvimento dos 

argumentos ora tecidos. 

Agradeço, ainda, à Prof. Ana Elisa Liberatore Silva Bechara e ao Prof. Eduardo 

Ferrari Reale, pelos valiosíssimos comentários e críticas tecidos durante e após o exame de 

qualificação. Inestimável também o continuado apoio do Prof. Renato de Mello Jorge 

Silveira, orientador de minha Tese de Láurea e precioso amigo. 

Também agradeço a todos os integrantes do Departamento de Direito Penal, 

Medicina Forense e Criminologia, na pessoa de Dalva Veramundo Bizerra de Souza, cuja 

competência e paciência tornam este um lugar, onde todos os estudantes se sentem 

acolhidos. 

Finalmente, agradeço àqueles sem os quais jamais teria ousado me aventurar nesta 

empreitada e cujo carinho, compreensão e confiança foram determinantes para que ela 

fosse concluída: meus pais, Clarissa e Hans, meu irmão e sua esposa, Roman e Paula, 

assim como os grandes amigos Caroline Tomazoni, Mariana Ciccotti, Patricia Parra, Ana 

Rüsche, Andreas von Hirsch, Koko Chung, Diana Goldau e Alexander Hevelke. 

 



RESUMO 

 

A legitimidade da criminalização de condutas na legislação brasileira de prevenção 

e combate à lavagem de dinheiro, bem como seu tratamento em âmbito internacional, e a 

dificuldade encontrada em sua adequada delimitação e aplicação eficaz constituem a 

problemática central desta tese. A justificação, validade, legitimidade e pertinência desta 

criminalização são analisadas criticamente em aprofundada discussão dos problemas 

atinentes ao sistema penal e como este pode, ou não, trabalhar com a atual criminalização 

da lavagem de dinheiro. São idealizados referenciais básicos, almejando, no mínimo, 

efeitos menos deletérios em uma tipificação tida como exemplo de quão gravemente os 

princípios fundamentais do direito penal liberal podem ser agredidos no afã criminalizante. 

Os resultados alcançados neste trabalho se traduzem na conclusão pela ilegitimidade desta 

tipificação penal na atual forma e na proposição do estabelecimento de contornos nítidos 

para a delimitação da responsabilidade criminal neste delito. Para além dos estreitos limites 

do direito penal, outra abordagem é oferecida, visando propiciar uma solução aos conflitos 

que surgem na sociedade brasileira em decorrência de condutas de lavagem de dinheiro, 

ultrapassando-se definitivamente o tecnicismo jurídico em favor de um sistema funcional 

de direito penal e, sobretudo, condizente com os fundamentos de um Estado Democrático 

de Direito. 

 

Palavras-chave: lavagem de dinheiro – legitimidade e criminalização – bem jurídico e 

“harm principle” – autoria e participação – simbolismo penal 



ABSTRACT 

 

The legitimacy of7 the criminalization of money laundering conducts in the 

Brazilian legislation and its treatment in the international forum, as well as the difficulties 

faced in adequately limiting the extent and effective application of that law constitute the 

main focus of this doctoral thesis. The justification, validity, legitimacy and pertinence of 

this criminalization are critically analyzed through detailed discussion of the problems 

posed in view of the penal system and of whether it could possible work with the 

contemporary criminalization of money laundering. Basic guidelines are developed with 

the goal of, at least, containing the negative impact of a criminalization that is seen as an 

example for how gravely elementary criminal law principles can be hurt in through 

excessive use of the criminal law. The results reached translate into the conclusion of the 

illegitimacy of the criminalization of money laundering in its current form and in a 

suggestion for the stipulation of clear limits to the reach of criminal responsibility for this 

conduct. Beyond the narrow area of criminal law, another approach is offered, aiming at 

creating a solution for the conflicts which arise in Brazilian society as a consequence to 

acts of Money laundering, thereby favoring a systemic approach under observation of the 

fundamental principles of a democratic State founded on the rule of law. 

 

Keywords: Money laundering – legitimacy and criminalization – “bem jurídico” and harm 

principle – perpetrator and accomplice – legal symbolism 



ZUSAMMENFASSUNG 

 

Die Legitimität der Kriminalisierung der Geldwäsche in der brasilianischen 

Gesetzgebung, die damit verbundene Diskussion in internationalen Foren, sowie die 

Schwierigkeit, diesen Tatbestand adäquat zu begrenzen und effektiv durchzusetzen sind 

die zentrale Problematik dieser Doktorarbeit. Die Begründung, Gültigkeit, Legitimität und 

Angemessenheit dieser Kriminalisierung werden kritisch mittels einer tiefgründigen 

Diskussion der vom Strafrechtssystem aufgeworfenen Probleme und mit Hinblick auf die 

grundsätzliche Frage, ob eine solche Kriminalisierung überhaupt von dem Strafrecht 

verarbeitet werden kann analysiert. Grundsätzliche Maßstäbe werden mit dem Ziel 

idealisiert, zumindest weniger negative Auswirkungen dieses Tatbestands, der als Beispiel 

für die Verletzung von Grundprinzipien des liberalen Strafrechts durch exzessive 

Kriminalisierungen angesehen wird, zu erreichen. Die Ergebnisse die in dieser Arbeit 

erreicht werden ergeben die Folgerung, dass der Tatbestand der Geldwäsche in der jetzigen 

Form illegitim ist, und wenden sich ferner einer klaren Begrenzung der strafrechtlichen 

Verantwortung für diese Tat. Zudem wird, über die engen Grenzen des Strafrechts hinaus, 

eine alternative Lösung vorgestellt, mit welcher die von Geldwäschetaten herrührenden 

Konflikte in der brasilianischen Gesellschaft gelöst werden könnten. Dazu wird eine 

systemische Auslegung des Strafrechts herbeigezogen, unter Beachtung der Grundsätze 

eines demokratischen Rechtsstaates. 

 

Schlüsselwörter: Geldwäsche – Legitimität und Kriminalisierung – Rechtsgut und “harm 

principle” – Täter und Teilnehmer – symbolisches Strafrecht 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A legitimidade da criminalização de condutas na legislação brasileira 

de prevenção e combate à lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998 – 

doravante mencionada como “Lei nº 9.613/1998”), bem como seu tratamento em âmbito 

internacional, e a dificuldade encontrada em sua adequada delimitação e aplicação eficaz 

constituem a problemática central desta tese. A justificação, validade, legitimidade e 

pertinência desta criminalização, discutida na doutrina sob os mais diferentes aspectos, 

serão nesta tese analisadas criticamente a partir de alguns pontos considerados como mais 

problemáticos para, então, propor-se uma revisão da normativa nacional. 

Serão estudados, discutidos e integrados, para posterior tomada de 

posição: a globalização e a nova tutela penal econômica face às ideias políticas que fundam 

a criminalização da lavagem de dinheiro, assim como em vista da internacionalização do 

direito penal e da realidade normativa nacional e de países estrangeiros, bem como as 

raízes e relações teóricas da lavagem de dinheiro no substrato das primevas 

criminalizações da receptação e do favorecimento real; o bem jurídico protegido pelo tipo 

penal da lavagem de dinheiro, sua relação com o direito penal simbólico e com os 

princípios anglo-saxãos derivados do “harm principle”; a atribuição da responsabilidade 

penal neste delito diante dos obstáculos colocados pela criminalidade organizada, pela 

dificuldade de identificar e distinguir autor(es) e partícipe(s) e pela idéia da 

responsabilidade por equiparação de agentes intermediários; a premência de uma tutela 

penal para este delito a partir da necessidade de segurança econômica e os limites 

colocados pelo princípio ne bis in idem, pela falta de um bem jurídico protegido e pelo 

perigo de recorrer-se a um direito penal simbólico bem como as possíveis alternativas 

oferecidas num ambiente funcional de direito. 

Com o temário a ser desenvolvido intenta-se uma aprofundada 

discussão dos problemas atinentes ao sistema penal e como este pode, ou não, trabalhar 

com a atual criminalização da lavagem de dinheiro. Nesse aspecto, e entendendo que a 

realidade mundial é favorável a semelhante responsabilização penal, serão idealizados 

referenciais básicos, almejando, no mínimo, efeitos menos deletérios em uma tipificação 

que, até o momento, se mostra inadequada e pouco garantista, podendo ser tida como 

exemplo de quão gravemente os princípios fundamentais do direito penal liberal podem ser 
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agredidos no afã criminalizante, uma vez que é dificultoso indicar outra tipificação penal 

que gere maior insegurança jurídica do que esta, tal qual atualmente formulada nos âmbitos 

nacionais e internacional. 

Busca-se, pois, uma análise crítica contextualizada, dogmática e 

político-criminal, para propor uma reformulação ou, pelo menos, uma mais segura 

aplicação da realidade que se mostra inexorável, qual seja, a de uma penalização do uso de 

dinheiro tido como sujo e indesejado. Justifica-se, assim, a relevância da pesquisa 

empreendida, principalmente em se considerando, de um lado, a pouca abordagem que 

estes aspectos têm recebido na literatura penal nacional, e, de outro, a necessidade da 

formulação e aplicação de teorias doutrinais mais modernas em pontos cruciais do direito 

penal contemporâneo, cujas limitações apresentam-se nitidamente em vista de 

criminalizações complexas, qual a lavagem de capitais. 

De fato, opiniões críticas ou alinhadas quanto à necessidade e 

oportunidade da criminalização e subsequente continuada ampliação conceitual da 

lavagem de dinheiro, bem como sob que aspectos ela, de fato, pode ser tida como válida e 

legítima diante dos princípios clássicos do direito penal, especialmente o princípio da 

legalidade, proliferam. Por todo o mundo, a discussão é posta, sendo que embates são 

sentidos entre ardorosos opositores da repressão da lavagem e seus defensores, cujos 

esforços lograram referendar largamente a criminalização. No Brasil, isso pode ser 

verificado exemplarmente na avançada tramitação do Projeto de Lei nº 209, de 2003, iniciado 

no Senado Federal, que amplia oceanicamente o alcance da Lei nº 9.613/1998. Dessa forma, a 

mais urgente tarefa no atual contexto parece ser a de tentar minimizar os efeitos negativos 

percebidos na aplicação dessas leis, bem como limitar a abrangência ou o alcance da punição 

por meio de noções mais concretas de autoria e participação, na esperança de que ecoem na 

futura aplicação da Lei nº 9.613/1998, mesmo após sua alteração. 

Os resultados e conclusões alcançados neste trabalho, afetos à 

determinação da legitimidade desta tipificação penal e ao estabelecimento de contornos 

nítidos para a delimitação da responsabilidade criminal neste delito a partir de sua atual 

justificação, bem como o oferecimento de outra solução, para além dos estreitos limites 

do direito penal, apresentam-se como a contribuição original à dogmática jurídico-

penal, possibilitando a solução de conflitos que surgem na sociedade brasileira em 

decorrência de condutas de lavagem de dinheiro, ultrapassando-se definitivamente o 
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tecnicismo jurídico em favor de um sistema funcional de direito penal e, sobretudo, 

condizente com os fundamentos de um Estado Democrático de Direito. 
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6. CONCLUSÕES 

 

1. A conduta na atualidade denominada de “lavagem de dinheiro” 

não é recente, estando abrangida pelos tradicionais crimes de conexão, particularmente 

pelo favorecimento real, cujo objetivo também constitui-se em assegurar a manutenção e 

fruição dos produtos delitivos. 

2. A criminalização da lavagem de dinheiro ganhou força nos 

âmbitos internacional e nacionais diante da ineficácia ressentida pelos mais diversos países 

na persecução dos crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes e, com o passar do 

tempo, de outros crimes tidos como especialmente graves. 

3. A ineficácia da criminalização da conduta da lavagem de dinheiro 

levou ao progressivo alargamento das tipificações penais, tanto no que tange o tipo penal 

da conduta em si quanto no que diz respeito aos seus sujeitos ativos, sem que isso 

resultasse em mais condenações ou na redução das cifras estatísticas de cometimento dos 

crimes definidos como antecedentes. 

4. A tipificação penal da conduta não resultou da identificação de 

um bem jurídico claro e delimitado, digno e carente de proteção penal, e sua busca a 

posteriori resulta infrutífera. 

5. Diante da ausência de um bem jurídico claramente identificado e 

delimitado, forçosa a conclusão de tratar-se, a criminalização da lavagem de dinheiro, de 

um típico exemplo do chamado direito penal de emergência, em que se evidenciam 

diversos marcos do direito penal simbólico. 

6. A característica simbólica da criminalização é reforçada pelo fato 

de que também a sua análise a partir do sistema de princípios anglo-saxão, fundado no 

“harm principle”, resulta na conclusão de tratar-se de uma tipificação penal baseada no 

moralismo jurídico (ou “legal moralism”), justificativa tida como ilegítima para a 

introdução de novos tipos penais nos sistemas jurídicos que adotam o sistema de princípios 

do “harm principle”. 

7. As ampliações promovidas quanto aos sujeitos ativos da conduta, 

inclusive no que tange ao elemento subjetivo da conduta, resultaram num excessivo 
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alargamento da figura da autoria penal, em detrimento das diversas modalidades de 

participação delitiva. 

8. As dificuldades contemporâneas enfrentadas pelos Estados na 

persecução penal das mais diversas condutas, decorrentes das diferentes formas de 

“organização criminosa”, tampouco justificam a criminalização da lavagem de dinheiro, 

ainda mais diante do fato de que o conceito de “organização criminosa” é extremamente 

fluido e ambíguo, até mesmo nas jurisdições que já o tipificaram, o que ainda não é o caso 

no direito penal brasileiro. 

9. Os problemas encontrados na valoração penal da conduta dos 

chamados intermediários ou “gate keepers” (por meio de ações neutras, social ou 

profissionalmente adequadas) também depõem contra o excessivo alargamento do conceito 

de autoria na tipificação da lavagem de dinheiro. 

10. O argumento fundado na segurança econômica não justifica a atual 

figura penal, por mais que se reconheça como legítimo o objetivo de isolar economicamente os 

agentes de crimes graves para impedir a sua fruição de seus ganhos espúrios. 

11. Caso seja mantido o tipo penal da lavagem de dinheiro e suas 

condutas equiparadas, sua persecução deveria pautar-se nos princípios basilares do Estado 

Democrático de Direito e do Direito Penal liberal. Assim, deveria ser mantida a exigência 

de prova do dolo dos sujeitos ativos (pelo menos quanto ao conhecimento da origem ilícita 

dos valores envolvidos), impedir a punição do autor e do partícipe do crime antecedente 

pela lavagem de dinheiro (em respeito às regras de consunção e ao princípio ne bis in 

idem) e buscar estabelecer uma relação de proporcionalidade entre a pena prevista para o 

crime antecedente e a pena aplicada ao agente da lavagem de dinheiro. 

12. Em vista da ausência de um bem jurídico protegido pelo tipo 

penal da lavagem de dinheiro e dos demais problemas apontados nesta tese, contudo, a 

melhor solução seria a descriminalização da conduta da lavagem de dinheiro (que, repita-

se, é abrangida em suas diversas facetas pelos tradicionais crimes de conexão). O objetivo 

legítimo de isolar economicamente os agentes de crimes graves poderia ser muito melhor 

atingido através de investimentos dirigidos ao desenvolvimento e fortalecimento dos 

controles administrativos voltados a impedir o ingresso de valores de origem ilícita nos 

circuitos econômicos. 
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