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Pierpaolo Cruz Bottini 

OPINIÃO LEGAL 

Consulta e quesitos 

Honra-me o Consulente ]O},O P~\ULO CUNHA, por seu 

ilustre advogado doutor ALBERTO Z~-\CJ-L\RL-\S TORON, com consulta acerca do 

acórdão de lavra do Supremo Tribunal Federal, proferido em 22 de abril de 

2013, nos autos da Ação Penal470. 

Trata-se de questiOnamento sobre aspectos da 

condenação do Consulente pelo crime de /m;agem de dinheiro (Lei 9.613/98, art.1 °, 

V e VI). 

Foi-me formulado o seguinte ques1to: a conduta 

imputada ao Consulente no item 3.1 da denúncia e reconhecida pelo Acórdão 

apresenta os elementos objetivos e subjetivqs do tipo penal de !rJ!Jagem de 

dinheiro? 

A elaboração da opinião legal em questão exige algumas 

reflexões acerca da natureza do tipo penal de lavagem de dinheiro, dos crimes 

considerados antecedentes no caso em questão e de aspectos dogmáticos 

referentes ao concurso de crimes e ao concuno de normas aplicáveis à hipótese 

apresentada. 

I. NOTAS lWIRODUfÓRL4S 

A questão jurídica aqui enfrentada se limita à análise da 

condenação do Consulente como incurso no crime de /m;agem de dinheiro, pela 
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prática dos atos descritos no item 3.1 da denuncia, decisão controversa, uma vez 

que crnco I'vlinistros da Suprema Corte votaram pela absolvição neste item 

específico. 

Importa notar que na presente análise não entrarão em 

consideração questões fático-probatórias sobre autoria e materialidade, tendo o 

autor tomado como premissa os elementos incontroversos indicados no 

Acórdão, limitando a reflexão sobre sua qualificação jurídica. 

Vale apontar, ainda, e por lealdade processual, que o 

subscritor do presente estudo atuou como advogado nos autos onde se discute 

a tese ora submetida a exame (AP 470), em fase anterior, representando corréu 

ao qual se imputavam fatos distintos, relacionado a outro mídeo delifit){), que 

restou absolvido por unanimidade pelo Plenário da Suprema Corte. 

Feitas as considerações necessánas, passemos a 

controvérsia. 

Imputa-se ao Consulente o ato de ret:eber 50 mil reais -

caracterizados como vantagem indevida obtida em razão de sua função 

(presidente da Câmara dos Deputados) - com o emprego de mecanismo de /aragem 

de dinheiro, uma vez que o valor foi retirado por sua esposa em uma agência 

bancária, sem que se seguissem os trâmites de saque desta quantia exigidos pelas 

regras vigentes de controle do sistema fmanceiro (fls. 665 do ac.). 

Tais valores senam oriundos, segundo a denúncia e o 

acórdão dela decorrente, de crunes contra o sistema fmanceiro e praticados por 

meio de organização criminosa, ademais de imbricados com o delito de 

corrupção. 
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Diante de tais premissas, indaga-se pela adequação da 

qualificação dos fatos narrados e apreciados como atos de lm~agem de din!Jeim em 

concurso material com o crime de mrmprão pasJitJa. 

Em sendo o crime de lavagem de dinheiro delito mmpk'\·o, 

que exige mine anteadente, faz-se necessário, em primeiro lugar, fnar quais os 

delitos indicados na decisão como origindn"os dos valores supostamente kwado.f, 

uma vez que a análise da controvérsia jurídica será distinta em relação a cada um 

deles. 

A denúncia que ongtnou o feito em discussão fez 

menção aos crimes de mrruPfào, r-·ontra o sistema jinanuirv national e praticados por 

meio de organi:~:._ação criminosa como crimes antecedentes alternativos da !atJa!!fJJi de 

dinheiro supostamente praticada pelo Consulente. O Acórdão indicou apenas os 

crimes de (i) torrop[ào passil;a e (ii) crime contra o JÚtema financeiro naâonal como 

referidos aos atos de lavagem, hipóteses que passamos a avaliar. 

2. CRI1fE ANTECEDENTE: DELITO CONTR.:\ Q 

STSTEt--L-\ FIN.\NCEIRO N.\CION.AL 

No que concerne ao aime r-·ontra o sistema financeiro l!cJdonal 

como antecedente da kmagem de dinheiro em tela, nota-se dos votos submetidos à 

nossa apreciação - tanto vencedores quanto vencidos - a inexistência de 

menção e:.....pressa ao dolo do Consulente, uma vez que - ao que tudo indica -não 

há qualquer apontamento sobre ele ter tonhedmento (dolo direto) ou JN.rpeita (dolo 

eventual) da proveniência dos valores daqueles ilícitos especificas. 

Sabe-se que o elemento subjetivo nuclear da /m;t~gem de 

dinheiro é dolo. Ao contrário de outros países - como a Espanha c o Chile - o 

tipo penal em discussão não existe no Brasil na forma culposa - consciente ou 
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inconsciente. Apenas o comportamento doloso é objeto de repreensão, 

caracterizado como aquele no qual o agente tem ciência da existêncta dos 

elementos típicos e vontade de agir naquele sentido. Logo, não basta a 

constatação objetiva de ocultação ou dissimulação. É necessário demonstrar que 

o agente conhecia a procedência criminosa dos bens e agiu com consciência e 

vontade de encobri-los1. 

Além de conferir lógica e sistematicidade à teoria do 

delito, a exigência da constatação de dolo na lavagem constitui importante 

garantia de imputação subjetiva, que afasta qualquer hipótese de 

responsabilidade objetiva na seara penaL Por mais que uma pessoa seja 

responsável por determinada esfera de organização, somente será responsável 

pelos crimes de lavagem cometidos nessa seara se for demonstrada sua relação 

psíquica com aqueles fatos, o conhecimento dos elementos típicos e a vontade 

de executar ou colaborar com sua realização. 

A conservaçao do elemento subjetivo do tipo e a 

''garantia do âdadão mntra a mpof!J·abilidade oijetiva na seara penal, aJSegurando-/JJe qm 

somente mUo punít;eiJ oxfatos que integram .reu esparo príquiw cognità;o e l!o!itil;o" 2 •. 

Não por acaso, a doutrina é incisiva ao discorrer sobre o 

dolo, como ilustra o seguinte trecho das reflexões de Sérgio Moro: 

"0 dolo deve abranger o 

conhecimento de que os bens e direitos ou valores 

envolvidos são provenientes de atividades criminosas, ma.r 

não necesmriamenfe o mnheâment.o espaifit·o de qual atit;idade crimiNosa 

ou de seus elementos ou ân:ullJiânda.r': O agente deve acreditar 

1 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. BADARÓ, Gustavo Henrique. Lavagem de Dinheiro. Aspectos Penais e 
Processuais Penais. Comentários à Lei 9.6/311998, com as alterações da Lei 12.68312012. São Paulo. 
editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 94 
2 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. BADARÓ, Gustavo Henrique. Lavagem de Dinheiro. Aspectos Penais e 
Processuais Penais. Comentários à Lei 9.61311998, com as alterações da Lei 12.683!2012. São Paulo, 
editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 93 
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que está lavando produto de atividade criminal 

relacionada nos incisos do art. tO. da Lei 9613/98. (...). 

Caso o agente reali:::_.e as tondffltfJ tipicax do 

mine de lavagem, oat!tando e dis.oimulando produto de trafico de 

entorpecente, mas acreditando que .se trataw do produto de corrtt(yiio. o 

e17Y) de tipo será im/etJante, respondendo o agente da nJeJ·ma jOrma pela 

lavagem. ueaso. porém. realize a mesma conduta, mas 

acreditando que se tratava de produto de estelionato. 

haverá erro de tipo relevante, que exclui o dolo". ·' 

No mesmo sentido, outras manifestações - até mesmo 

mais contundentes: 

"O elemento Juijetivo destes crimes é o dolo. Não se 

pune a 'lavagem' cu{oosa. e o dolo é direto (quando o agente 

quer o resultado), poú não (Qt!IJence o argtfmettto contrário de q11e poJ.ra 

haver e.rparo para o dolo e?JtnhJal (quando o agente amtme o ri.rto de produ::;.!

lo), já que aJ" tJátias condutas estão ligadas à intencionalidade de owltar 011 

dúJimular o patrimônio ilúifo originário de crime antecedente, ou então, n:jCrem

se às wndutas paralela.r de colabora[àO que indicam a prévia ciência da 

origem ilícita dos bens, direilos ou valore.r, ocorrendo a imputarão nesta 

úlh"ma hipótm pela inàdência do insh"tufo de mncur..ro de penoas (ar/. 29, 

CP).").'" 

Ou: 

"Só poder-se-á enquadrar nos cnmes 

previstos nessa lei quando houver a consciência da ilicitude da 

.1_ MORO, Sérgio Fernando. Crime de Lal'agem de dinheiro, São Paulo, Saraiva, 201 O, p. 60. 
< B.'I.RROS, i\.farco :\ntonio de Barros. Lavagem de capitais e obrigaçôe" civis correlam,. São Paulo, Re,_.i,m do~ 
Tribunai,, 2004, p. 101. 
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conduta. Dessa forma, é necessário que o agente saiba da 

procedência J1ícita do dinheiro em mol!imen!afàO, não preúrando q11e 

e.r.!"e agente tenha a!JJ'oluta arteza Jobre o Jato, mas apenas a toJJJàe'nâa do 

ilítito. Será de suma importântia que J'e verifique tto cam toncreto qt~ai.r o.r 

processos qm o agente utilizou para lavar o dinheiro oriundo de fimtex ilíd!a.r 

para que se tKrifique assim se o dolo (elemento sulvttivo) está prmmte' ': 

E também: 

''Deve o agente especificamente conhecer 

qual o crime anteriormente praticado que ensejou os bens ou 

valores objetos da lavagem (hipótese do dolo direto, rnralvando-se t1 

expliülf'ÕO já ftita quanto ao dolo eventual), e não apenas mnhear a prática de 

qualquer 'aime ': 6 

Há que se salientar que este é também o entendimento de 

nossos Tribunais: 

" (. . .) 

XII- Não há que se falar em manffe.rta amênâa de 

tipiâdade da ronduta tormpondente ao crime de "lavagem de din!Jeirr/', ao 

argumento de que não foi dePidamente comprot,ada a prdtzra de alg11m do.r oimeJ 

anteriore.r anvlados no elenw taxatitJo do artigo r. da Lei 9.613/98, sendo 

inexigít;e/ que o autor do trime m:essório tenha cotuonido para a prática do i'rime 

ptinâpal, desde que tenha conhecimento guanto à oâgem câminosa 

dos bens ou valores. Habeas mrpus panialmente wHheddo e denegado. 

[.] 

'Consdho da Justiça Ft:detal. Carncterização do crime de lavagem de dinheiro na Lei n. 9613/98. In: Umn 
análi~e crítica da lei do~ crime~ de lavagem de dinheiro. Série Pe~quha5 do CEJ, n" O'J. Bta.:ülia, 200"2, p. 39. 
(> BONFii\I, i\Iárcia Mona~~i Mollj.,>enot; BONFIM, Edilson i\·fougenot. Lavagem de dinheiro. 2' eJiçào. Sà" 

Paulo, l\falhdros, 2008, p. 54. 
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Ora, é bem tJerdade que a tipicidade do delito de 

"!a1Jagem ou om/ta~'ào de bens, direitos e valores11, de nature::;.a acessória, eJiâ na 

dependênàa da e:x:útêmia de crime pn.nâpal, prit'io, qm der;e cormponder à 

d~jini[àO do tipo peMl em qm é descrito. O crime prévio dnx: e.rlar 

mcessariamente relaàonado no elen1:0 esgotante e taxatÚJo do próprio m1tgo 1", 

da Lei 9.613/98. Há entre os crimes antecedentes e o delito de la!!t{gem de 

dinheiro, uma acessoriedade material, ott J·~ja, #JJJ a ocorrênâa do ~,Tfme 

antecedente é impossít;e/ tipijit:ar o cn!ne previsto na Lei n" 9.613/98. 

ToJm,ia, não decorre da Lei a exigênaa de qlfe o 

autor do mine acessório tenha praticado também o crime anterior, sendo 

necessário. isto sim. que o su_i'eito ativo do delito de lavagem 

de dinheiro tenha inteira ciência quanto aos elementos do tipo. 

aí incluído o conhecimento quanto à otigem criminosa dos 

bens ou valores." (STJ, HC 49.470. Relator Ministro Féli.'\: Pischer. 

Quinta Turma.). em 15 de agosto de 2006) Grifamos. 

Feitas tais considerações, voltemos ao Acórdão, do qual 

- como indicado - não se extrai uma posição firme no sentido da existência da 

àênâa do Consulente acerca de qualquer delito contra o JÚtema jinanceiro naâo11a! 

No que conceme aos vo/OJ venadorex, o Ministro Luis Fux 

indicou que "não é óbke ao remnheâmento da mnfiJ!llra.cão do crime da /atJagem de dinhe1ro 

o fato de ter o 15" demmâado (João Paulo Cunha) também pratimdo o crime anfetedenk, de 

m!771pcào paJ:riva." (fls.1539 do a c., grifas nossos). 

De igual manetta, o e. 1.1:in. Celso de Mello asseverou 

julgar procedente a denúncia contra o Consulente «quanto ao delito de /mJ(J,gem de 

dinheiro em que ox crimeJ antecedentu reftridor rão OJ crimes tontra a Administraâln 

PHblica" (fls.2459 do ac., grifas nossos). 

7 

C
O

PIA - STF AP 470 - C
PF 58432035149 - 30/10/2013 18:25:23



Pierpaolo Cruz Bottini 

A ausência de elementos subjetivos referentes a tais 

antecedentes é ainda mais clara nos votos tJefll:idoJ. 

O e. Min. Lewandowski reconhece que restou claro dos 

autos que "de maneira inequívota, o ré11 não tinha nenhum mnheàmenlo dos rrimeJ 

antecedentex mntra o siJtema financeiro naâona! ou mntra a adminiJiração t>tíblka. todo.r 
- - 1 

a/egadamente pratiwdoJ·por essa assoâayão i!íâta, da qual, inJisto, ele não Ja:;ja parte, mmo 

aJSentoH a própria amsapão" (fls.1009 do ac., sem grifas). 

A e. Min. Rosa Weber: 

'Os valom· utilizados para pagamenlo tinham 

origem, é ~,·erto, em mntas abasteàdas por recursos pnmenientex dos oimeJ de 

pemlato praticados no âmbito do Banco do Brasil e trimefinanceiro. MaJ desJex 

r:rimeJ· João Paulo Cunha não partiq'poH. e não há prot;a Para qfirmar qtte. 

quando do recebimento da ,Dropina, ele tit;esse conheâmento de que paga tom 

recursos ,Provenientes de outros aimes (fls.1263 do ac., grifas nossos). 

O e. lv1in. Dias Toffoli: 

!'/o caso espec[fico, os depoimentoJ- aqui cotmergem 

também 110 Jentido de que João Paulo Cunha, ao determinar que oJ remnoJ 

jinanceiros deJiinados ao pagamento de peJ·quisa e/eitoral/(mem recebidoJ por .ma 

esposa, sempre os tetJe como repasse partidário Jeito pelo JYT; jamais wmo 

proveniente de uma das infrarões subsumíveis aoJ· im"ÚoJ· V a VII do art. 1° da 

Lei no 9.613/98, ra:::_ão pela qual não demonstrada, na eJpér:ie, a presmya do 

elemento mijetivo do tipo- dolo -, a impossibilitar o reconheâmento, no t:aso, do 

cometimento do aime de lavagem de dinheiro (fls.1261 do ac.). 

Ainda que se entenda que tais decisões não afastem de 

forma peremptória a origem dos valores recebidos pelo Consulente em crimes 
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contra o sistema ftnanceiro nacional, parece incontroversa a inexistência de dolo 

(mesmo na forma eventual) em relação a tais delitos anteriores, pela ausência do 

elemento cog11iliw, razão pela qual não parece que a condenação por !tJf!t{~ettl de 

dinheiro no caso em tela tenha sustentação nos incisos VI da antiga redação do 

att.1° da Lei 9.613/98. 

3. CRL\IE ANTECEDEN1E: CORRUPC\0 P.\SSI\ .\ 

Em rehção ao crime de corrtfPfào panú;a como af!!emlenli: a 

questão parece distinta, uma vez que o Consulente foi também condenado pela 

sua prática, em tolltllrso material com a lavagem de dinheiro. 

Aqui - partindo-se das premissas ftxadas no Acórdão -

não há que se afastar o dolo - na forma do elemento cognitilm - uma vez gue se 

imputou a autoria do antecedente ao próprio agente da /m;agem de dinheiro, em 

pumção da auto!a!Jagem, instituto controverso em diversos países, mas aceito 

jmúprttdenâalmente no Brasil 

O elemento a ser analisado aqui, a nosso ver, nao diz 

respeito aos aspectos Jtlbjetivor da lavagem de dinheiro, mas à sua própria c~;,irtêi!Úa 

of?Jetiva. Em outras palavras, parece necessária uma reflexão sobre subsistência 

da tipiàdade oi?JetiiJa do crime do att.1° da Lei 9.613/98 em face da cormPf'ào pcm"ÚJa 

tomada como crime antecedente. 

O deslinde da questão, no entanto, exige observar, nos 

fundamentos dos votos JJencedores, o que se entendeu por lavagem de dinheiro, uma 

vez que existe dil;ergêmia sobre o comportamento que efetivamente caracterizou 

a omltação ou dissimulação. Há votos que mencionam ser o recebimento de 

valores por "interpoJta pexJoa" o elemento típico central da /m;agem 7• Outros 

indicam a diJJimulayiio no uso de movimentação bancária em desacordo com as 

7 Votos dos e. Ministros Luis Fux e Cannen Lucia 
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normas legais e atos regulamentares, em momento anterior ao propno 

reabimento doJ /Ja/om.?l. Tal divergência sobre o momento e do ato caradeti:;__ador da 

lavagem de dinheiro exige o enfrentamento segmentado da questão. 

3.1. D.\ OCULT-\C.\0 PELO USO DE INTERPOS'l/1 PESSOA. 

CONSUNÇ\0 

Parte dos Ministros da Suprema Corte entendeu como alo 

taraderi.rtko da /m;agem de dinheiro o recebimento dos valores com o uso de 

interposta pe.rsoa. Mais precisamente, o fato do Consulente ter recebido os 50 mil 

reais (vantagem supostamente indevida) por intermédio de sua eJpo.ra, que 

retirou os valores em agência bancária e lhe entregou posteriormente, 

caracterizaria a omltariio típit'a da lavagem de dinheuv9• 

Assim, segundo alguns dos votos vencedores, o uso da 

e . .posa para o recebimento dos valores seria o ato típico de omltarão. Tivesse o 

wrrompido recebido diretamente o dinheiro, não haveria o crime de !tmagem de 

dinheiro, mas apenas mmtpç-ão pasJiva. 

A questão que se coloca, portanto, é a identificação (ou 

não) de t"O!H'ttm) material entre o ato de comprão pas.liM e de lavagem de dinheiro, 

quando este último é caracterizado pelo recebimento de valores "por interposta 

pessoa". 

Para tsso, algumas considerações dogmáticas são 

relevantes. 

~Votos dos e. Ministros Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes 
9 Por exemplo, o Min. Luiz Fux, às tls.1539 do acórdão (ainda que não tenha sido esse o único fundamento 

da condenação por lavagem), da Min. Carmen Lucia, fls.i805 e 1875 do acórdão. do Min. Ayrcs 
Britto. às fls.2478 do acórdão / 
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Há mnt:urso material de crimes quando o agente, mediante 

mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou nilo 

(CP, art.69). No caso em tela, o Consulente foi condenado pela prática dos 

crimes de mmtPfào paHiva (CP, art.317) e !mJagem de dinheiro (Lei 9.613/98). 

Em pnmetto lugar, merece análise a possibilidade 

hipotética da ocorrência de tona11:ro material entre os crimes mencionados. E, a 

nosso ver, é perfeitamente possível tal subsunção, quando presentes elementos 

autônomos referentes a cada delito, uma vez que os bens jurídicos tutelados 

pelas diferentes normas penais incidentes são distintos. Outra não é a 

jurisprudência da Suprema Corte (Inq. 2471, Rel. Min. Ricardo Lcwandowski, j. 

29.9.2011, pleno). 

Questão distinta é observar se no taso em tela extstm o 

concurso material, ou seja, se das cixcunstâncias comretas expostas na inicial (c 

levadas em consideração na decisão condenatória) se extrai a ocorrência de doiJ 

oimes distintos e autônomos. 

O exame da questão passa - em primeiro lugar - pda 

distinção conceitual entre o mnmrso matendl e as hipóteses de concurso aparmle de 

nrmnas, premissa fundamental para o deslinde do problema. 

O concurso de aimes tem por elemento central a prática de 

doiJ 011 maú delitos, enquanto no de normas os comportamentos - ainda que 

distintos - compreendem um único !-'rime. No plano do preceito primário, 

reconhece-se a incidência de doi.r tipos penaü no primeiro caso, e de um dúpo.ritim 

únil-'o no segundo. No plano das consequências jurídicas, o primeiro implica a 

punição por ambos os crimes, enquanto o segundo limita a aplicação de um tipo 

penal sem qualquer acréscimo sancionatório (para evitar o bis in idem). 
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A distinção entre tais figuras - embora fundamental para 

a aplicação correta da norma - nem sempre salta aos olhos do intérprete, como 

aponta ZAFFARONT: 

"1-{d hipótese:! em que parere htflll!r roncorrênáa de 

!Jários tipo.~· penais, maJ que, obsen;adas mm mais alenyào, IIOJ" n:tJeia!ll q11e o 

fenômeno é apenas aparente, porque na interpretarão adequada dnJ tipo.\ a 

concorrênaa acaba descartada, dado que um dos tipoJ· e.wlui o ottlro 011 o.~-

ouiros" ' 11• 

O mm:urso aparente de normas ocorre quando dois ou mais 

tipos penais descrevem o mesmo comportamento criminoso, de forma que 

apenas um deles é aplicável. Há hipóteses em que tal situação é evidente, como, 

por exemplo, nos casos de especialidade, onde a mesma conduta delitiva é descrita 

de forma genérica por um tipo penal e específica por outro (ex. homicídio 

culposo, CP, art.121, par.Y e homicídio culposo na direção de veiculo 

automotor, CTB, art.302). 

Prevalece, neste caso, a regra especial sobre a geral. ,-\qui 

a confusão com o concurJo material é remota, a uma porque em regra se trata de 

apenas uma açiio ou omúsão, e a duas porque existe clara identiftcação de um 

me.rmo tnme, apenas descrito com mais ou menos detalhu ou pm:úào por cada 

dispositivo legal. Em geral, o bem jurídico protegido pelas normas em aparente 

conflito é idêntico (no exemplo citado, a vida). 

Porém, há situações mais complexas de conamo apareNte de 

norma.f, nas qua1s a distinção em relação ao I."Ontur.m material de crime.1· é menos 

evidente. É o que ocorre nos casos de constiHf"àO. 

10 ZAFFARONI, Raul Eugenio; PIERANGELL José Henrique. Manual de direito penal brasileiro. São 
Paulo: RT. 2001. p.732. 
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Há consunção quando o fato prevtsto por uma norma 

está compreendido em outra de âmbito maior e, portanto, só esta se aplica 11• Há 

uma relação de contingêmia entre os tipos penais. Nessa situação, a aparr:/Jâa da 

existência de doiJ 011 mais crimu autônomos é maior. Os comportamentos estão 

previstos em tipos penais diferentes que não guardam entre si relação wttiml de 

gênero e espécie, mas horizontal, sendo diJtintos os bms jmidicos tutelados pelas 

normas penais incidentes. 

O exemplo clássico da con.runção é a relação entre lwlo 

torporal e homiddio. onde o segundo consome o primetto pela relação de 

progrwi7Jidade, uma vez que o cnme mats grave tem entre seus elementos 

wnstitu/ÚJOS o delito mais simples e menos grave12. 

Nesses casos, mais complexa a identificação da fronteira 

entre o m!latr.ro de norma.r e o toflturJo de crimeJ·. 

O critério de distinção indicado pela doutrina e 

percepção (ou não) de uma relação de meio e fim ou de contingêmia entre os crimes 

possivehnente praticados. Assim, se entre os delitos existe uma relação de 

illJfrumentalidade direta - um deles é meio para a consecução do outro - ou de 

amtingê!lâa- um deles está compremdido como fase de preparação ou de execução 

do outro - haverá a ronsunçào, o mnfllrJo de norma.r, de forma que um deles será 

ab.romido pelo outro, restando apenas adequada a condenação unitária. 

A condenação, nesse caso, em conmr.ro de aime.r, afrontaria 

a vedação do hú in idem, uma vez que -em verdade- se puniria pelo mesmo ato 

delitú;o duas ou mais vezes. O crime de homicídio compreende a le.rào torpora! 

(quando prévia e inerente à morte), de forma que a punição na forma do art.69 

do CP (conmn-o maleria~ seria desarrazoada. 

11 NORONHA, Magalhães. Direi/o penal. V o!. I, 19" ed. São Paulo: Saraiva, 1981.p.293 
L~ NORONHA. Magalhães. Direi/o penal. V oi.\, 19" ed. São Paulo: Saraiva, 198 l.p.293 
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Nesse sentido, Jorge de Figueiredo Dias, aponta lJUC 

nesses casos nao há que se falar em concurso de crimes, pois há um claro 

"relaâonamento entre um ilícito purammte instromental (crime meio) e o crime-jint 

comspondente. Por Ol!!raJ palamm, aqueles cams em que um ilícito .ringular Jm;ge, perante o 

iliâto principal, tmimmente mmo meio de o reali:;:_ar e nesta reali:;:,prão es,_~ota o J·eu smtido e o,,. 

mu 4éitos' 1 ", motivo pelo quaL ''tlma IJa/oraf'àO autônoma e integral do crime metO 

repremttaria uma violarão da proibirão juridico-t·onstitucional da dupla Nalorayào. 1-l- ·~ 

Vale a lição de Celso Dehnanto, quem esclarece que a 

regra da consunção afasta o concurso material, na medida em que ':.-1 norma 

imriminadora de jato q11e é meio nea.r.rário, fase normal de preparaç-ão ou e:\:em(ào, 011 

mnduta anterior 011 poxterior de outro ~.'rime, i exduida pela norma dexte" 1 ;. 

Feitas tais considerações, voltemos ao caso apresentado. 

Trata-se dos cnmes de corntpf'àO paJJiva c de la?J«_~em de 

dinheiro, cujos tipos penais têm as seguintes redações: 

A ri. 317 - S oliàtar 011 receber. para ú 011 para 

outrem, direta ou indiretamente, ai11da que fora da fimf'àO ou anlex de a.r.mllli-/a, 

maJ em ra::;.,ão dela, vantagem indevida, ou aceitar promeHa de tal Mnlagem: 

Lei 9.613/98 Arl. r Om/tar o11 diJJim!!lar a 

nature::;.,a, origem, !omli::;.,af'àO, disposifiíO, moJ;imeJJ!af'ão ou prop1iedade de bms. 

direitos ou tJa!ores prot;enientex, direta ou indiretamente, de aime: 

Pois bem. 

u Direito Penal, Parte Geral, Tomo I. 1" Edição. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2007. p. 101 R. 
14 Idem. 
15 Código Penal Comentado. 8" Edição. São Paulo, Saraiva, 2010. p. 313. 
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Dos textos legais expostos, e das premissas fD;:adas, tem

se que se a /a!Jagem de dinheiro for meio ou estiver wntida no crime de tomrjyào 

pa.r.riva não existirá conó'uno de aime.r, mas conmrso aparente de nonnas, resolvido pela 

wns!ll!fàO da segunda na primeira. 

Para isso, parece necessána a identificação dos alox 

tOfltre!ox praticados pelo Consulente classificados como materialmente típicos. 

Como já assentado, a /m1agem de dinheiro foi caractetÍ7.ada 

pelos votos ora em análise no comportamento de receber valores .rl!}O.r por 

"interposta pessoa". O uso do intermediário seria o ato tÍpico do art.1 o, mpu!, da 

Lei 9.613/98. 

Já a corrupção passtva se revelou no ato de "reaber" a 

vantagem indevida. Embora o tipo penal da mm1pção pasJi11a (CP, art.317) 

indique também a forma de Joliátar como comportamento típico, nos parece 

que, nos fatos em tela, o núcleo do agir deve ser concebido na forma do 

recebimento, e essa questão é fundamental para a análise do COJh'II!JO material em 

tela. 

Em primeiro lugar, nos parece que a única hipótese gue 

admite o reconhecimento do ronamo da mmJj!fão pasÚIJa com a la/Jagem de dinheiro. 

se dá no caso do "reubimento", uma vez que o ato de "soliâtar"nào gera produto 

passível de ocultação ou dissimulação. Vale aqui a lição de B" \.RROS, ao 

comentar a corrupção como antecedente de lavagem de dinheiro: "Impõe-se, também 

ne.rta figura delituosa (corrupção) o recebimento da vantagem inde1;ida, pois o nime de 

/m;agem Jomenle JC tOnSHma mm a oculta,cão ou dissimulação do capital" Jr, (grifos 

nossos). 

16 BARROS, Marco Antônio de. Lavagem de Capitais e Obrigações Civis Correlatas. Com coment · os. 
artigo por artigo, à Lei 9.613/98. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007. p. 103. 
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Porém, há quem diga - e isso restou claro em um dos 

votos wncedores (fls.2331 do ac.) - que o recebimento é mero C\:aun"mento do ato 

anterior de soliâta{ão, de forma que o agir típico seria o "solicitar" c não o 

"receber". 

Não nos parece a melhor solução. 

A nosso ver, nos casos de tomtprão pa.rJipa, a verificação 

posterior do recebimento torna este o ato típico central da cormpção pm:riJ!a, sendo 

absorvido o primeiro como comportamento impune. O ato típico imp!f!ado deixa 

de ser toTTliPfào passiva na forma "solicitar'' e passa a ser na forma "receber". 

Este último ato não é mero exaurimento do ato anterior de solicitação, porque 

previsto expressa e oijetú;amente no texto do tipo penal - o que não ocorre nas 

situações se exaurimento em que o comportamento é descrito como mera 

intmçào ou of?fetÚJO transcendente. 

NORONHA, ao analisar o tema do exauruncnto, 

esclarece que: "e.\:aurido se di::.:._JJm crime .• qHando, após a COtiJUmarão. é le!Jado a Ol!traJ 

toi!Jequêmias !eJiiJaS. AJ"St'm, no delito do mt.159, quando, apóJ sequestrar a pe.rsoa tom o 

.fim de m;gate, o delinquente consegue este. A 'VnJeCJJ(ãO do rexgate não é elemento do delito; 

baJlll Jer o fim do delinqNente"17 

Em outras palavras, o ato que e.;:aure o delito não pode Jer 

elemento do tipo penal. 

No cnme de extorsão mediante J·equeJtro (CP, art.159) -

citado por NORONHA - tem-se por exa11rimento o recebimento do IJa!or do res,~ate, 

uma vez que tal "recebimento" nào é conduta prevista (ou exigida) no tipo 

penal, sendo indicada no dispositivo apenas a "intenrão do recebimento do re.1;~ate': 

17 NORONHA, Magalhães. DireiTo penal. V oi. L 19'' ed. São Paulo: Saraiva. 198Lp.119 
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Ao contrário, na mmJPfiio paxsiva, o ato de rere/Jer é elemento 

do tipo penal na forma objetiva. O ato de "receber" seria mero e.\:aurimenlo se o 

tipo penal indicasse a conduta típica como "solicitar, tom o itJhtilo de reaber': T\:fas a 

técnica do tipo múto a!ternatitJO dispôs o ato de ".miiâtar ou receber", de forma que o 

último ato não pode ser caracterizado como exaudmento, mas modalidade típ1ca 

alternativa que consome a "solicitação" anterior. É apenas uma forma distinta e 

progressiva da consumação do tipo penal. 

Não é o que ocorre, por exemplo, com a corrupção atil!a 

(CP, art.333), onde o ato de "pagar ou entregar" a vantagem não integra o tipo 

penal. Nesse caso, a reali::;.,a,(ão do prometido ott oftreâdo é - sem duvida - n~ero 

exaurimento, o que não ocorre na tormpyão pasJi!Ja dada a integração do 

"recebimento da vantagem" como elemento típico objetivo. 

Em outras palavras, para a tormpçiío pasú/Ja consumada, 

basta a "solicitação", não é necessário o "recebimento", mas se este 

efetivamente ocorrer, consubstancia ato típico novo, que absorve o precedente, 

e renova inclusive o inicio do prazo prescricional. 

É o que ocorre com o crime de tráfico de drogas (Lei 

11.343, art.33). Se o agente comete mais de wn dos atos descritos no cap111 do 

dispositivo, o último caracteriza o ato típico, sendo o anterior afastado como 

conduta precedente absorvida. Imagine-se que alguém tem em depósito produto 

entorpecente e depois o .fomea para terceiros. O fornecimento não é e."l.:aurimentn do 

depóúto, mas ato tipico autôf!omo que absorve o precedente e passa a constar como 

comportamento nuclear do injusto. 

Por isso, a conduta típica da ó"01rl!Pfão pasJ"ÚJa em análise é o 

recebimento e nao a solicitação prévia que - embora típica - é absorvida pelo 

segundo ato. Vale repetir: a tOJWtmaçiío da corrupção passiva se dá - sem duYida 

- pela .roliátarão, mas o retebimento po.rterior é nm;a consumaç-ão, um ato de ref!o?JariJo 
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do fato típico, a partir do qual, inclusive, recomeça a contagem do pra:::_o 

pnuaiâonal, sendo este o núcleo típico que justificou a condenação. 

Pois bem. 

Fixado o ato de "receber" como o comportamento típico 

da comlfJ{àO pmTiva e o fato de ser "por interposta pessoa" como elemento da 

/apagem de dinheiro. voltemos à questão central: existe ou não relação de 

contingência típica? 

A nosso ver, o uso de "interposta pessoa" - ato indicado 

pelos votos em análise como lavagem de dinheiro - integra e>.preJ·mmente o tipo penal 

de torroPfào paJsà;a, uma vez que a redação do art.317 prevê - como conduta 

dclitiva- o recebimento indireto da vantagem indevida: 

Arl. 317 - So/iátar 011 receber, para xi 011 pam 

o11trem, direta ou indiretamente, ainda que jóra da Junrão 011 a!lfeJ de cn:rumi./a, 

maJ em ra::::.,ão dela, vantagem indevida, ou aceitar pmmuJa de tal paf!tagem 

(grijÓS flOJ.f0.1) 

O termo indiretamente não figura no dispositivo por acaso. 

Abrange qualquer recebimento por etapa.r, evitando-se que o agente que se utilize 

de intemtediátios reste impune pela ausência de adequação típica. Como indicado 

pda c. Ministra Rosa Weber, por ocasião do julgamento ora analisado, "o 

recebimento da vantagem indevida por interposta peJJoa tonstiftli e.rpéáe dax l"Of!tltttm· po.~:d!,eÚ 

atinen!eJ ao recebimento indireto da atuallegiJ!aç·ào" (fl.s.1264 do ac.). 

Em outras palavras, o recebimento por interposta pe.~soa está 

contido na redação do art.317 do Código PenaL 

Não é outra a conclusão da doutrina: 

18 
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"A solid!afàO, recebimento ou aceita(ào de 

promexsa, de1;e Jer para si (o próprio agente) 011 para outrem (n'de lip(! J!!I?Jetim 

abai.'<o). E pode Jer xoliàtada direta (pelo próprio fimáowín"o) 011 indirehllllmfe 

(mediante interposi[àO de outrapeHoa) 111" (grifas nossos). 

entreg11e 011 prvmetida não diretamente ao fimtionário, maJ a !tm Jãmiliar .rw 

(mu/her,filhox, ek.)IY (gtifos nossos). 

"A solicitarão e o recebimento podem Jer_jéito.r direla 

011 indiretamente (J·o/iàtarão tdâta, rerebimento atrmJéJ de terreiror. e!rf'0 

(grifas nossos). 

Nesse sentido -embora não usando dos mesmos termos 

- o voto da e. Ministra Rosa Weber, que caracterizou o reabimenlo do dinheiro 

como ato cotwtmativo da cormp[ão passit;a e de exaurimento da tornrptrlo a/i}!(l, 

apontando que o uso de intermediários seria uma modalidade de consumação e não um 

crime adicional. 

"NeJJa linha, a uti!i'::acào de um terceiro bam rea!Jer 
" . 

a propina - com JJÚta a omitar ou diJJimular n ato. Jw oi?JefiJ;o e mil 

benqjidálio- integra a pnipriafaJe ton.rumatiiJa do crime de tormp{àfJ ;bt!J".1Úa, 

mJdeo receber, e qualijim-.re mmo exaudmenfo do crime de cormpy-ão a/ÍIItl. Por 

iJso, a meu juízo, esse ocultar e esse diJsimular não dizem netessariamenle com o 

delito de !aiJagem de dinheiro, embora, ao J·urgirem como um iaberg. mmo a 

ponta de esquema de proporções mais amplas, propiâem maior rejk-..:ão .robre a 

matéria." (voto :tvrin. Rosa Weber, fls.1 086 do ac-)21 (grifas nossos). 

18 Delmanto. Celso et ai. Código Penal Comentado. 8" Edição. São Paulo, Saraiva, 2010. p. 908. 
1 ~ Cunha, Rogério Sanches. Direito Penal. V oi. 3. Parte Especial. São Paulo. Revista dos Tribunais. 200&. 
e- 3&o . 
. o STOCO. Rui eSTOCO. Tatiana. Dos crimes praticados por funcionário público. In Código Penal e 
interpretação, coord. FRANCO, Alberto Silva eSTOCO, Rui. São Paulo: lU. 2007. p.l468 
11 A Ministra ainda repete o argumento às tls.1262 do acórdão. 
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Para além, é possível ainda verificar uma relação de meio e 

_fim entre os delitos, por restar evidente que a ocullaf'àO descrita nos \'Otos 

indicados foi o instrumento para o recebimento dos valores indevidos, uma ve7. 

que o ato de wmtp_(ào -por suas próprias características - não é consumado às 

claras, como bem destacou o Min. Revisor Ricardo Lewandowski em seu voto: 

"Obsen;o, por oportmw, que o recebimento de 

mtmerário por interposta peuoa não caraderi::;_a necessariamente o mine de 

/m;agem de dinheiro. É que tal art[jiâo, wm ifeito, é lar;gamente Jttili~"!ldo para 

apen:ep[ào da propina. Jamais, qui{á, a vaNtagem iJJde11ida é re(ehida 

diretamente, à luz do dia" (fls.3739 do ac.). 

Parece correta, portanto, a conclusão de que o uso de 

intapoda pessoa integra o tipo penal da {vrruprão, autorizando o reconhecimento e 

a aplicação do conturso aparente de normas no caso submetido à análise. 

Não parece correta a analogia- mencionada no ~\córdão 

(fls.24 78) -da relação entre os tipos penais em tela com aquela existente entre o 

crime de homiddio (CP, art.121) com a om!tayiio de cadáJJer (CP, art.211). Nestes é 

evidente a ocorrência de tom:urso material, uma vez que o ato de "octil!al' -

elemento objetivo do art.211- não integra a redação do art.121 do CP. Não há 

relação de contingência ou de instrumentalidade entre os delitos de homiddio e 

O{u/lafão de mdáJJer. Por out:ro la.do, como já apontado, o ato de "receber por 

interpoJia peJ~md' -indicado por alguns votos como o núcleo do ato de laMgellJ de 

dinheiro- é elemento que integra c~vprmtlmente o tipo penal de corrupção passiva 

na modalidade de retebimento indireto. 

Por fim, há quem sustente inviável a W!!Htl!fàO quando os 

crimes supostamente praticados afetam bem·juridico.r dútintox- como ocorre no 

caso em teb com a cormpção pasÚJJa e a lmwgem de dinheiro. 
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Ocorre que na grande maioria dos casos de (OHJII!l(ào o 

que ocorre é justamente o aparente conflito de normas que tutelam bmJ;inidia!.l" 

difi:renteJ. O que autoriza o afastamento de um dos crimes não é a identidade de 

bemjmidim.r, mas o fato de um comportamento estar mntido no outro, ainda que 

o objeto de proteção da norma seja distinto. 

Tome-se como exemplo um caso réconhecido 

amplamente pela jurisprudência como mnfurxo aparente de norma.r: a hipótese de 

jà!Jidade doc!fmental e o crime fiscal. Os bens jurídicos protegidos pelas normas em 

questão (CP, art.299 e Lei 8.137 /90) são substancialmente distintos (fé pública e 

ordem tributária), porém, o fato da ja!Jidade estar contida em determinadas 

formas de consumação dos delitos contra a ordem tributária autoriza seu 

descarte como elemento típico. 

Não é outra a orientação desta Suprema Corte: 

Pmal. &jei_rào da dtmí11úa. 

Rean:m em Sentido Estrito. Ilegitimidade atiJ;a do l'vlinú!ério 

Público l-'Cderal em r Instância. Réu com prerrogatiJ,a de foro. 

Legitimidade do Procurador-Geral da República. l:àiJ'!jlr~l(tlo dt 

doafmento Púb/ú'O (Gl~IP). S onega.rão de co11trilmirào 

pmJtdemiária. PaLro utilizado como crime-meio para a JOI!t:J!,tf{ào. 

Prindpio da tonJ-unçào. Ausência de comtitui[àO deflnitit'a do 

crédito. Súmula Vinculante n. 24 do STF. Recurso não protJido. 

[..J 
é da essência do princípio da consunção a 

necessária convergência de tratamento jurídico

penal no caso de normas que protefam bens 

jurídicos diferentes. Es.re parâmetro, todavia, não é Jl(/iâmte 

para soluâoflar a uflidade ott a pluralidade de arõe.r. 

[..] 
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Na hipótese, como destacado pelo magistrado de pn!neiro grau, o 

crime de falso é meio frise-se. necessário - à 

consumação do crime de sonegação de contribuição 

previdenciária. E a simp!eJ leitura do.r incÜoJ· do art{~o 337-,/f 

do Código Penal evidenâa eJJa qjirmaf'àO. 

Observe-se que o wput do art. 337-A textualmente e,'\pliá!rJ qm a 

supresxão 011 redt!(àO da mntdbJii(àO .wàal prel)idemiriria dá-.re 

mediante as seguinte.r mndutas: 1) omilir de folha de pagamento da 

empresa ou de dommento de injbrmarões pm;Úfo pela lep,úlaçJo 

pmlidenâária segurado empregado. emprexdrio. traba/bador mwlro 

ou trabalhador autônomo ou a este equiparado qm lhe preJ!em 

semiços; II) deixar de lanrar mensalmente. nos títulos própriM da 

mntabi/idade da empresa, as quantias dw.:ontadas doJ Jegurado.r 011 

m detJidaJ· pelo empregador OI! pelo tomador de JU7JÍ{Os,· I 11) omitir, 

total ou panialmmte, rueitas ou lutros a'!féddos. remtllltrtl{ÕeJ 

pagas ou mditadas e demai:;fatos geradoru de wntri/Jui(ÕeJ· Jwiai.r 

prwidentiárias. 

É IJerdade que, ao se omitir da .folha de pa,gamenlo ilrformarõe.r 

sobre os empregadox, meio pelo qual o etllpregador logra tOII.fllmar a 

sonegafiiO de contribuipão pm;idemiária, também ~fúule-.re le._f!,Íiimo.r 

interwu desseJ traha!IJadores. EJ!a qfema, porém, é 11m mtm!J em 

refarão à sustentabi!idade da Pm;idénàa Soda/. Alitü. de.r.w 

decorrr a própria sttbsi.Jtênâa do direito daquele tmhalhad(JI: 

Apesar de a potencialidade ofensiva. de fato. ser 

distinta a saber. o crime de fãlsificação atenta contra 

a fé pública. ao passo que o de sonegação 

vrevidenciátía fere a vróvria saúde financeira da 
~ ~ * 

Previdência Social. há de ser averiguada a ofensa da 

conduta supostamente delitiva. pautando-se na 

concretude dos fatos narrados na inicial. (STF. Inq. 

3102. Relator J\finistro Gilmar Mendes. Plenário. J. em 

25.04.2013. DJe 10.09.2013, grifos nossos). 

/ 

C
O

PIA - STF AP 470 - C
PF 58432035149 - 30/10/2013 18:25:23



Pierpaolo Cruz Bottini 

No mesmo sentido, a doutrina: 

"Não convence o argumento de que é impox.JÍJJel a abJorrão q;wndo 

Je tratar de benx juridit'oJ diJtintoJ. A pmJperar tal argpmenlo, 

jamais Je poderia, por exemplo, falar em absorção t!OJ aimu amtra 

o sistemajinanceiro (Lei n. 7.492/86), na medida em qHe !odoJ· 

eleJ po.rJuem uma oijeti!Jidade juridka eJpecijim. (...) Na 

verdade, a diversidade de bens jurídicos tutelados 

não é obstáculo para a configuração da consunçã(P'' 

(grifos nossos). 

Vale notar, portanto, que a existência de bens jurídicos 

distintos protegidos é o núcleo dos casos de amamo aparente de norma.\. É 

justamente para estes casos que se constnúu o instituto da conmnção. 

Assim, se entendida a o(u!tapào ou dissimulariio típica da 

lavagem de dinheiro como o recebimento "indireto" dos valores (a!rtll!Ú de 

interpoJia pe.r.roa), necessário reconhecer-se a contingênâa entre os tipos penais, 

aplicando-se o instituto da consunyão. 

3.2 AINn-\ D~-\ OCULT~-\C\0 PELO USO DE 

INTERPOST--\ PESSOc\. ATIPICIDADE. 

Por outro hdo, e apena:~ pa:ra ft.ns de argumentação, 

tomemos por pretn1ssa que o recebimento "por interpoJ·ta pnroa" não se 

identifica com o reabimento indireto previsto no art.317 do CP, ou seja, que se 

!: Bitencourt, Cézar Roberto. Tratado de Direito Penal,_ Parte Geral I. 16" Edição. São Paulo, Sarai~". 
2011. p. 227. 
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trata de um ato a111Ônomo de encolm!nento, com natureza própria, não integrante do 

tipo penal de am7!Pfào pasÚIJa. 

Nessa hipótese, seria ainda neccssano caractcnzar este 

uso "de interposta pessoa" como "ocultação ou dissimulação" típica da /al!tlJ!,fltl 

de dinheiro para verificar a existência do i,'Oil<'uno maten'a/ com a mrrup~iio paJÚikl. 

Pois bem, veJamos no que consiste a oml!a(àO ou 

di.nimulayiio previstas no att.1° da Lei 9.613/98, em definições Ja apresentadas 

em obra própria2.1. 

0.-ultar significa esconder, tirar de circulação, subtrair da 

vista_24 A consumação ocorre com o encobrimento, por qualquer meio, desde 

que acompanhado da i11tcnção converter o bem futuramente em ativo licito .. \ 

di.JSinmlação é o ato - ou conjunto de atos - posterior à omltação. Há quem a 

caracterize como a omltar-ão mediante ardiJ,25 ou como a segunda etapa do 

processo de lavagem.2ú Dúsimufar é o movimento de distanciamento do bem de 

sua origem maculada, a operação efetuada para aprofundar o escamoteamento, 

e dificultar ainda mais o rastreamento dos valores. 

Conceituados os elementos centrais do cnmc de !aJJ~~~e;n 

de dinheiro. resta verificar a subsunção dos fatos indicados como típicos pelo 

Acórdão. 

Temos para nós que reuber dinheiro sujO por 

intermediários nem sempre caracteriza a omltação necessária à lavagem de tliHhúro. 

Obter o numerário por me1o da expo.ra ~ como no caso em tela - não 

corresponde à omltafãO prevista no tipo penal da lavagem de dinheiro. Por mais que 

"3 BOTTINL Pierpaolo Cruz. BADARÓ, Gustavo Henrique. LaFagem de Dinheiro. Aspectos Penais e 
Processuais Penais. Comentários à Lei 9.613/1998. com as alterações da Lei 12.68312012. São Paulo. 
editora Revista dos Tribunais, 20\2. p. 63 e ss. 
24 BARROS, Lavagem de capitais, 77 DE CARU, Dos crimes, 194 CEJ, Uma análise crilica. 33 
2' BARROS, Lavagem de capitais, p. 76, NUCCl, Leis penais especiais, p. 827. 
Có BARROS, Lavagem de capitais, p. 77, MAlA, Lavagem de dinheiro, p. 66. 
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o cnme não ext)a Jqfirtimção na disJimularão - RHC 80.816-6/SP (Rel. :l\fin. 

Sepulveda Pertence) - é necessário que o escamoteamento afete (ou coloque em 

risco) a administração da Justiça e o labor de rastreamento da origem e do 

destino dos valores. O recebimento de dinheiro através de pessoas com as quais 

se tem evidente, clara e direta relação -como 'e o caso da eJposa- não é capa7, de 

obstaculizar qualquer atividade da Justiça. 

Apenas o ewohtime»to apto a conferir aparênàa de /iá!nde ao 

capital revela o tipo penal. L.a1;ar dinheiro é retirar suas manchas, sua ligaçio com 

o crime precedente, e o ato de receber o valor pelas mãos da esposa não implica 

no encobrimento. 

Mas, ainda que se identifique aqui (o que parece difícil) 

um ato de oodtaç'iío, não parece ser aquele indicado normativamcnte no tipo 

penal em análise. Existem ocultaçiJeJ e orultaçõeJ. Fosse qualquer enwbrimwlo apto a 

ensejar a lavagem de dinheiro, poucos crimes patrimoniais escapariam a tal 

caracterização. A oat!taç-ào somente caracteriza la1Jagem de dinheiro se fot o passo 

inicial para uma posterior mm·errão dos valores na economia formal, com 

aparênda de !idtude. 

Não é outro o entendimento do e. STJ, rc\Telado em 

acórdão de la\Tta do ata lvlinistro da Suprema Corte, Teori Zavascki 

"PENAL. 

DINHEIRO DECORRENTE 

RECEBIMENTO 

DE CRIME 

DL 

DE 

PECULATO."LAVAGEM" OU OCULTAÇA-0 DE VALORES 

(LEI 9.613/98, ART. 1", § !}.ESPECIAL ELElvlENTO 

SUB}F.TIVO, PROPÓSJTO DE OCULTAR OU DISSIMUL1R A 

UTIU7..AÇA-O. AUSÊNCIA. CONFJGURAÇA-0 DE 

RECEJYfAÇA-0 QUAUFICADA (CP, ART. 180, § 6"). 

EMENDATIO UBELU. VJABIUDADE. DENlÍNUA 

PROCEDENTE. No oime de "/m;a,gem" ou ocHIIafàO de tJa!tJm· c qtre 

25 

) 

C
O

PIA - STF AP 470 - C
PF 58432035149 - 30/10/2013 18:25:23



Pierpaolo Cruz Bottini 

trata o imiso f! do§ 1° do art. 1o da Lei 9.613/98, as ações de 

adquirir. receber. guardar ou ter em depósüo constituem 

elementos nucleares do tíoo. que. todavia. se compõe. ainda, 

velo elemento subietivo consistente na veculíar finalidade do 
~ '* 

agente de. oraticando tais ações. atingir o propósito de ocultar 

ou dissimular a utilização de bens. direitos ou valores 

provenientes de quaisquer dos cn"mes indicados na norma 

incriminadora. Embora srja diJpensável que o agente JJenha a alingir taú 

resultadoJ, reladonados à jaâlito[àO do aproveitamento ("u!ili<:;_açào") de 

produtoJ· de mfnu, é inerente ao tioo que sua conduta esteja 

direcionada e apta a alcançá-los. Sem esse especial elemento 

subjetivo (relacionado à finalidade) descaracteriza-se o crime 

de ocultação, assumindo a figura típica de receptação, pre!Jista no ar!. 1 X() 

do CP': (STJ - Corte Especial - APn 472 - rel. Min. Teori .Albtno 

Zav.,cki-j. 01/06/2011- DJe 08/09/2011). 

Conforme bem esclarece a doutrina, ':Ao e_\;vminar Jl! 

determinada mnduta Je en1-·aixa na mold11ra típim de !a!Jagem de dinheiro, é tleteJJJrio 

t-'O!l.riderar o I:OJ?junto dm· operarõn ejetuadaJ e o que elaJ, em realidade, e_'\.preJJam. /l 

lavagem de dinheiro normalmente não utili':(a instrummtos i/egai.r em si ile_gais. O qm a 

difi:rencia de uma afú;idade legal é o fato de que, nela, o ato 011 negócio juridiw 11iio têm, na 

realidade, o tontetído que dele se esperaria, ou o pron:dimento utili':(ado ter sido reali-;;,.ado mm 

Jina!idadeJ· diwrsaJ· do mHal o~jetivo mmenial ou jurídico. (. . .) A i/ú:it!fde OCOJTC q11ando 

e.rJaJ operaf'ÕCJ são rea/i~adaJ sobre bnu 011 wlores ilicitammfe obtidos, com a finalídade 

de ocultar ou dissimular sua origem criminosa, po.rsibilitando q~te ârat!em com 

aparênàa de /egitimidade.27" 

Da mesma forma, FULBIER: 

"
7 De Carli, Carla Veríssimo. Lavagem de Dinheiro --ideologia da Criminali:.ação e Análise do Discurso ~----._ 

2" Ed. Porto Alegre, Verbo Jurídico, 2008. 
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"(. .. ) a migem de um bem é dú.rimHiada quando sâo 

aditadoJ· artifícios destinados a trazer a aparência de que o bem 

não seria proveniente de l1fl1 dos delitos antecedentes de 

lavagem de dinheiro •2x 

Vale, ainda, a lição de MORO: 

"Para a mn_figura[àO do crime do caput do ar!. 

r, é naw"átia a caradedzação de atos de om!tação ou diJJimulaciio de 

qtta!quer mrader!Jtita do produto do crime. 

A ntera guarda 011 motJ/mentar'ão jlsita do 

produto do crime, sem ot:u!taçiio ou dissimulação, não configura o tipo do 

tapul'. 29 

A fim de ilustrar a assertiva anterior, tomemos o seguinte 

exemplo: o ato de enterrar dinheiro ou escondê-lo em fundos falsos, do ponto 

de vista objetivo, perfaz a ocultação, uma vez que o produto da infração foi 

escamoteado. Mas essa conduta somente caracterizará a om!tayào da lavagem de 

dinheiro se acompanhada de elementos objetivos que revelem a sua aptidão 

para reintegrar os valores à econômica com aparência de licitude. Se alguém 

rouba um banco e enterra o dinheiro para depois usá-lo para aquisição de bens 

de consumo pessoal em seu nome, como carros ou imóveis, omita o dinheiro do 

ponto de vista objetivo, mas não há tipicidade de /m;agem porque ausente o 

contexto de retidagem do capital. Não existem elementos oi?JCtivoJ· ou J-ulje/ÚYJJ que 

indiquem o reingresso dos bens sob um manto de legalidade. Trata-se de mero 

exaurimento do crime antecedente. O agente não busca conferir aparência licita 

aos bens obtidos pelo crime, mas apenas aguardar o melhor momento para 

28 FULBIER. Andreas, citado por DE CARLI. Carla Verissimo, "Dos crimes: aspectos objeliros". in 
Lm·agem de dinheiro --prevenção e controle pena/_ Coord. Carla Verissimo di Carli: Andrei Borges de 
Mendonça (et AL). Porto Alegre: Verbo Jurídico, 201 1, p. 193 
l

9
• MORO. Crime de lavagem de dinheiro, p. 34. 
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usufruí-los. li! 

Por outro lado, se o agente enterra o dinheiro c envta 

uma mtsstva a doleiro solicitando providências para uma transação por dólar 

cabo, haverá lavagem de dinheiro consumada, mesmo que o valor nào seja 

sequer entregue ao cambista. Nesse caso, além da ocultação, existe o tonte.-...:lo de 

reâdagem, a aptidão da conduta para apagar os rastros do capital ilíctto e 

desvinculá-lo de seu passado obscuro'' 

Assim, não é a soflsticayào da om!ta{àO que revela a lmN(~tJJJ 

de dinheiro, mas a indicação de elementos ofv"etit;os e mf:jetiJJOx que demonstrem a 

rebção desta com um ato posterior de reâdagem, de inser(ào do produto do crime 

na economia. Note-se: a ituerç"ào do capital no mercado não é necessária à 

ro!lJHmaçiio da lallagem, uma vez que o tipo penal menciona apenas a oatltarào 

como modalidade delitiva completa, mas a descrição da aptidão da conduta para 

uma futura reàdagem e a itJtenrào espuijiw do agente nesse sentido são 

indispensáveis para a materialidade do crime. 

Por isso, o recebimento de dinheiro por meio da esposa 

não caracteriza o!JetàJammte a lavagem de dinheiro por dois motivos: (i) não se trata 

de comportamento apto a ocultar o bem, e (ii) mesmo que se considere ouilla(ào, 

não restou demonstrado o conte . ....-to de latJagem, uma vez que inexiste qualyuer 

elemento que vincule o recebimento a uma pretensão de reinserção do& valores 

na economia, com aparência de licitude. Houvesse no acórdão menção a atos 

posteriores ao recebimento, voltados ao escamoteamento dos bens, a solução 

poderia ser outra. Mas a ausência de qualquer indicação de elemento objetivo 

que indique o risco de reâdaj!fm afa:>ta a tipicidade do recebimento "por 

interposta pessoa". 

Jü • O mero "provei/o econômico do crime antecedente" não caracteriza lavagem de dinheiro (UI: CARLI. 
Dos crimes, p, 195), (PITOMBO. Lavagem de dinheiro, p, 109), DE CARLI. Dos crimes. p. 195. 

31 ROTI'INI, Pierpaolo Cruz, e BADARÓ, Gistavo Henrique, Lavagem de dinheiro. São Paulo: RT. 7 
p.67. 
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3.3 DO USO DE i\IO\Tii\IENT:\CÜES FIN.\NCEIR.\S 

IRREGUL\RES COMO ELEi\fENTO D.\ L\ \'.-\GEM DE DINHEIRO 

Os itens anteriores dedicaram-se a demonstrar a m!IJ!Itlrâo 

entre os tipos de lavagem de dinheiro e tormPfão, ou a atipüidade da ocultação 

descrita, levando-se em consideração os argumentos expostos em alguns dos 

votos vencedores -quais sejam, de que a !a!lagem de dinheiro estaria caracterizada, 

no caso concreto, pelo uso de intermediários para o recebimento dos valores. 

No entanto, não foi apenas este o fundamento da 

condenação pela fci1Jagem de dinheiro. O Ministro Relator Joaquim Barbosa frisou, 

em seu voto, que o fato do dinheiro ter sido entregue por terceiros 

intermediários não foi o elemento central do injusto. A oatlla{ào não decorreu do 

uso de "interposta pessoa", mas do uso de movimentos financeiros irregulares, 

assim caracterizados: o dinheiro proveniente de peculato e de empréJtimo.r JtltmladoJ 

era depositado na conta corrente de uma empresa de publicidade que, por sua 

vc7-, autorizava saques em espécie, indicando ao banco que o dinheiro seria 

usado pela própria empresa, para pagamento de fornecedores. No entanto, 

quem retirava o dinheiro não eram prestadores de serviços da empre:>a, mas 

representantes dos supostos t"OrrompidoJ, ou os próprios. Ou seja, formahnentc a 

empresa retirava altas somas em espécie para pagamento de fornecedores, 

quando, na verdade, destinava tais valores para corrupção. 

Tal movimentação era a forma de m-amotear a orij!fm dos 

recursos e seu destino: a wmtpr'ào do Consulente. Esse seria o processo de 

maHaramento, e não o uso de intermeditirioJ" para a entrega dos valores aos 

destinatários fmais. Assim, na ótica do Min. Relator, mesmo que o sacador do 

dinheiro fosse o próprio corrompido. ainda existiria lavagem de dinheiro, porque seu 

elemento central foi o mamoteamento via instituição financeira, mdependente que 

quem recebesse os valores: 
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"Com eJRS mewmJmos (sistemática do banco e 

da empresa de publicidade de ocultar o verdadeiro sacador do 

dinheiro), qm, por sua eficácia, pe!7Jlitiu que o,ofatospetmalltó'CJJem etfwberfo.r 

por q11c1Je doiJ anos, até mesmo se o próprio ]. P. C. titx:J.re .\e dirigido 

.Pu.walmente à agênâa do Banco R em Brasília, teria pratimdo o aime de 

lavagem de dinheiro" (voto Min. Joaquim Barbosa, fls.666 do ac., sem 

grifas no original) 

E, mais adiante: 

"Não há, f!O raso, mero exaurimeJlto do crime de 

t01'17!Pfào, pois o meio empregado para reteber tJantagem indetJida conj{~Hro!!, l!f! 

ca.w, o crime autônomo de lavagem de dinheiro, q11e atingiu bem _jmidito 

distinto" (voto Min. Joaquim Barbosa, fls.668 do ac.Y:! 

A nosso ver, tal construção acaba por Úll!er!er a lógica do 

tipo penal do att.1° caputda Lei 9.613/98. A lavaj!fm de dinheiro se identifica pelo 

uso de sistemas para encobrir o capital produto de in.frafiiO, ou seja, ela acontece 

após a prática delitiva antecedente. Por isso, qualquer mecanismo de dÜiH!IIIIarào 

que an!eteda o delito de com~pção não pode ser imputado a titulo de /m!((!!p?i & 

diNheiro, ao menos em relação ao corrompido. 

O próprio voto do e. Relator - ao qual dedicamos 

respeito e admiração - afirma que o suposto esquema de dissimulação foi meio 

para o rerebimento. Se não existe consun[àO - que parece clara - há ao menos uma 

segmentação de atos onde a suposta lavagem antecede o crime anteadenle, o que 

não parece admissíveL 

32 Em ~entido similar, o Min. Luiz Fux, às tls.l540 do acórdão, e o Min. Gilmar Mendes, às t1d.23 do 
acórdão. 
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O voto da e. Ministra Rosa Weber, ao tratar do tema, 

trouxe inúmeros julgados da justiça norte americana "fiO J·entido de q11e a la!'«_~em de 

dinheiro sommte se aplita para atos posteriom· à consumarão do crime anteadenle "H. 

Na mesma linha, o J\tlin. Cezar Peluso apontou que: 

"Em síntese, mio não se deiJa mnfundir o ato de 

ocultar e dissimular a natureza ilkita dos reamw, pm·ente no tipo penal de 

fat;agem de dinheiro, e que a douhina espeàalizada deJcretJe como tJ-trate~~emas 

comumente adotado.r para que o produto do crime antecedmte - sqa 

progressit;amente rein!rodu':jdo na economia, agora com aparência de /iàtHde, 

wm o.r atos tende!ltes a C7Jitar-fhe o confisto ainda durante o itcr criminis do 
" 

delito anltN:edente, em outras pa!atJraJ·, para garanh'r a própria ob!mcào do 

reJ!J!tado do delito." (fls.2280 dO acórdão, sem grifas) 

Ainda que se discuta se o recebimento da vaf!lt{gf!JJJ é o 

momento da conmmaçào da wrrupç·ão, ou meto exa11rimento de .wliâtafàO anlerior -

como alhures indicado - fato é que o prod11to da corrupção só existe para o 

comJp!or a partir do momento que este passa a dele diJpor, seja diretamente, seja 

por intermediários. Antes disso, qualquer procedimento de tratamento do 

capital, modificação de seus aspectos, ou translado, estão fora de seu domí11io. 

Ele é estranho ao amo do dinheiro antes deste chegar às suas mãos, ou nas de 

alguém que o represente formal ou informahnente. O recebimento dos valores 

será t-ormp[ào paJÚJJa, mas o processo que o antemle não se adequa ao tipo de 

/m;agem de dit~heiro - ao menos na perspectiva de seu destinatário. Do contrário, 

'·1 Fls.\264 do acórdão, sem grifas. Vale destacar, no entanto, que ao tratar do núcleo politico do esquema 
denunciado. a mesma Ministra admite a /aYagem de dinheiro na entrega de numerário a parlamentares 
em troca de apoio politico. indicando que "seu propósito especifico, sem duvida. era receher o 
dinheiro. e não lavá-lo, mas, concordando em recebe-lo mediante estrategemas de oçu/tação e 
dissimulação e. ainda, contribuindo com estes mediante a utili=ação de pessoas inte1postas e a fá/ta 
de contabili=ação. pralicaram dolosamente o crime de lavagem de dinheiro" (11s.1302 do acórdão). 
Ou seja. aponta- nestes casos- a existência de lavagem fundada em atos anteriores ao recebimento 
do dinheiro. 
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para utilizar expressão do r--..íinistro Marco Aurélio, nos autos em questão, estar

se-ia "barateando em demasia" o fato tipico da lavagem de dinheiro·l4. 

Pelo exposto, portanto, não parece que a e!(~reJJ«_~eJtl 

finamúra pretcnsamcnte usada para colocar os \'alores à disposição do 

Consulente consubstancie ato de lawgem de dinbeiro a ele atribuível, uma \Tez que 

o crime antecedente aconteceu em momento distinto e posterior. 

3. CONCLUSÓES 

Por todo o exposto, respondemos negatit;amente à questão 

formulada. Parece-nos inaplicável, no caso em tela, o tipo penal do rut.l ", W/JIII, 

da Le1 9.613/98, dado, alternativamente: 

(i) o mnmrso de normas com o crime de cormp(ào paJÚIJtl 

(CP, arr.317); 

(ti) a inexistência of:jetil;a do ato de multar 011 diJ.~itmt!m~· 

(iii) a impossibilidade de caracterizar a movimentação 

flllanceira anterior ao recebimento como ato de /m;agem de di111ieiro de autoria do 

Consulente. 

É o parecer, s.m. ·. 

PIERPAOLO CRUZ BOTTINI" 

Professor-doutor do Departamento de Direito Penal, 

Medicina Forense e Criminologia da Universidade de São 

Paulo 

J
4 Citando. por sua vez. expressão de Francisco Resek (fls.3 723 do acórdão) 

35 A presente análise contou com a colaboração de Claudia Vara San Juan Araújo 
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