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RESUMO 

 

 

A investigação insere-se no contexto da tipicidade subjetiva no direito penal econômico, 

examinada especificamente sob a ótica da lavagem de dinheiro. Parte da premissa de que 

nestes crimes complexos, em que habitualmente há uma pluralidade de indivíduos envolvidos 

nas práticas ilícitas e, consequentemente, distintos graus de conhecimento e de participação 

em tais atos, além de outras características recorrentes, há dificuldades na delimitação das 

contribuições subjetivas, notadamente quanto ao dolo eventual, por sua natureza controversa e 

posição limítrofe com a culpa consciente. Diante de tal cenário e das manifestações na 

doutrina que alertam para uma possível ampliação indevida dos limites do dolo, a pesquisa 

tem essência de investigação jurisprudencial, concretizada a partir do exame de uma amostra 

de acórdãos coletados nos Tribunais Regionais Federais brasileiros, para verificação das 

exigências legais à aplicação do dolo eventual pelos tribunais, identificando se há uma efetiva 

expansão indevida do seu conteúdo quanto ao universo de casos coletados. A análise apoia-se 

em marco teórico amparado no entendimento tradicional majoritário, que defende a 

concepção volitiva quanto aos pressupostos de tipicidade subjetiva, não obstante as distintas 

concepções coexistentes, considerando as previsões legais vigentes (arts. 18, I e 20 do Código 

Penal) e aplicando-os ao âmbito do crime de lavagem de dinheiro.  

 

Palavras-chave: Direito penal econômico. Tipicidade subjetiva. Tipicidade subjetiva. 

Lavagem de dinheiro. 



ABSTRACT 

 

 

This research takes place in the context of economic criminal law, especially regarding the 

intent that constitutes criminal liability, examined from the money laundering perspective. It 

assumes that in these complex crimes, in which there is usually a plurality of individuals 

involved in illegal practices and, consequently, different degrees of knowledge and 

participation in such acts, in addition to other recurrent characteristics, there are difficulties in 

defining the mental aspect, particularly in relation to dolus eventualis, due to its controversial 

nature and its neighboring position to negligence. Considering this scenario and the 

discussions that warn of a possible undue expansion of criminal intent boundaries, this 

research aims to analyze court rulings given by the Brazilian federal courts of appeal 

(“Tribunais Regionais Federais”), seeking to concretely verify the legal requirements by these 

courts for setting up dolus eventualis, identifying whether there is an undue expansion on its 

content or not, at least in the cases under analysis. Despite the different existing conceptions, 

the investigation is based on a consensus-building theoretical framework on criminal intent 

preconditions, extracted from the majority understanding of the doctrine, the position adopted 

by the legislator (sections 18, I and 20 of the Penal Code), and particularly applied to money 

laundering scope. 

 

Keywords: Economic criminal law. Criminal intent. Dolus eventualis. Money laundering. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 PREMISSAS E HIPÓTESE  

 

A pesquisa transita no âmbito do direito penal econômico, especialmente no ponto que 

toca o plano subjetivo das condutas, o qual figura como dado complementar imprescindível à 

atribuição de responsabilidade penal na estrutura consolidada pela teoria do delito, que requer 

a prática de uma ação ou omissão1, típica, ilícita e culpável. Nesse cenário, dentre os 

problemas vinculados à tipicidade subjetiva, a doutrina denuncia a expansão dos limites das 

figuras dolosas, por meio da elasticidade indevida dada ao seu conceito, sobretudo quanto ao 

emprego do dolo eventual e da teoria da cegueira deliberada, reiteradamente aplicados nos 

crimes econômico-empresariais2. 

São justamente essas situações, derivadas da complexidade dos casos de direito penal 

econômico, e intensificadas em razão da natureza do dolo eventual, que servem de impulso 

para a presente pesquisa: trataremos dos impactos, a partir de uma amostra de acórdãos 

proferidos pelos Tribunais Regionais Federais brasileiros, da dificuldade de identificação dos 

pressupostos do dolo eventual. Considerando os desafios quanto à aferição da tipicidade 

subjetiva, que adquirem relevância no contexto do direito penal econômico, a presente 

investigação tem por finalidade a verificação dos contornos do impasse na imputação do dolo 

eventual na jurisprudência, o que se dará por meio de um grupo de casos de lavagem de 

dinheiro, para identificar se há uma extensão indevida do seu conteúdo. Partiremos das 

seguintes considerações: 

 

a) premissas: há dificuldade de delimitação da tipicidade subjetiva no direito penal 

econômico, e, portanto, no âmbito do crime de lavagem de dinheiro, 

notadamente no campo do dolo eventual, o que decorre da combinação de 

fatores como: a sua conformação controvertida e a posição limítrofe que ocupa, 

a habitual existência de uma pluralidade de indivíduos envolvidos nos fatos e, 

 
1  Ao longo do texto utilizaremos a expressão ação como representação genérica de conduta, para manter a 

clareza e objetividade do texto. Não ignoramos, contudo, que as condutas podem dar-se por meio de 

ações ou de omissões. 
2  Sobre a discussão vigente: (LUCCHESI, Guilherme Brenner. Punindo a culpa como dolo: o uso da 

cegueira deliberada no Brasil. São Paulo: Marcial Pons, 2018; SANTOS, Humberto Souza. O dolo nos 

crimes econômicos e empresariais. In: LOBATO, José Danilo Tavares; MARTINELLI, João Paulo 

Orsini; SANTOS, Humberto Souza (org.). Comentários ao direito penal econômico brasileiro. Belo 

Horizonte: D’Plácido, 2017. p. 239-288; DOTTI. René Ariel. Curso de direito penal: parte geral. 7. ed. 

rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020). 
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consequentemente, de distintos níveis de conhecimento acerca da prática 

delitiva; 

 

b)  hipótese: estes obstáculos podem resultar na expansão indevida da figura do 

dolo eventual, nele abarcando condutas que conceitualmente extrapolariam seus 

limites - levando em conta o entendimento que compreendemos como 

tradicional e majoritário. 

 

O questionamento que norteia o desenvolvimento do trabalho, portanto, é o seguinte: 

Há uma efetiva expansão dos limites do dolo eventual pelos tribunais? A questão exprime o 

problema central da presente pesquisa e considera o entendimento parcial da jurisprudência, 

isto é, limitado à amostra de casos objeto de análise.  

 

1.2 DELIMITAÇÃO PROPOSTA 

 

A investigação se desenvolve a partir de três grandes recortes propostos para sua 

delimitação: o âmbito do direito penal econômico, o plano da tipicidade subjetiva e a análise a 

partir do crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98). No decorrer do trabalho nos 

debruçaremos sobre os dois últimos recortes, figurando o primeiro como pano de fundo, cujo 

aprofundamento se dispensa, para a construção do problema e para o debate colocado. 

A indicação do direito penal econômico enquanto cenário amplo desta pesquisa 

justifica-se em razão das suas características e da complexidade das práticas ilícitas que 

abrange, por revelar algumas dificuldades de investigação e de persecução que repercutem na 

estrutura de responsabilização penal3. Isso se dá em razão de obstáculos observados na 

prática, como o difícil acesso à informação, seja em organizações empresariais ou outras 

formas de organização e convivência de agentes, a utilização de mecanismos tecnológicos, a 

identificação dos esquemas e da sua forma de operação, a existência de uma pluralidade de 

agentes envolvidos, com distintos níveis de conhecimento e de contribuição às condutas, e a 

distância entre as condutas e o resultado ilícito.  

 
3  O entendimento geral ao qual aderimos é muito bem sintetizado por Estellita, quando afirma que no 

escopo do direito penal econômico “encontram-se as práticas delitivas conectadas de alguma forma ao 

exercício da atividade econômica”. (ESTELLITA, Heloisa. Responsabilidade penal de dirigentes de 

empresas por omissão: estudo sobre a responsabilidade omissiva imprópria de dirigentes de sociedades 

anônimas, limitadas e encarregados de cumprimento por crimes praticados por membros da empresa. São 

Paulo: Marcial Pons, 2017. p. 34). 
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Tendo em vista que na seara da criminalidade econômica a maioria dos crimes não 

compreende a previsão de modalidade culposa, naturalmente a discussão travada é 

direcionada ao dolo, e, sobretudo, ao do dolo eventual, pois, analisando os desafios 

intrínsecos aos delitos desta natureza sob a ótica do dolo eventual, há uma conjunção de 

fatores instáveis que podem potencializar as possíveis vulnerabilidades no âmbito da aferição 

da tipicidade subjetiva. Por conseguinte, o segundo recorte que demarca o desenvolvimento 

desta pesquisa é a aproximação dos pressupostos subjetivos de responsabilização penal. As 

discussões no contexto da tipicidade objetiva não integram o eixo primordial do trabalho, e 

considerar-se-ão superadas ao longo da investigação.  

Embora cientes da controvérsia no que diz respeito às concepções que fundam a 

tipicidade subjetiva no direito penal brasileiro, não questionaremos ou proporemos uma nova 

conformação, mas tão somente identificaremos o entendimento tradicional e que concebemos 

como majoritário quanto ao dolo, o qual empregaremos como marco teórico para o 

enfrentamento das questões postas no âmbito dos casos concretos. Por esta razão, adiantamos 

que partiremos do entendimento que contempla o dolo em sua dupla dimensão, com a 

necessária configuração dos elementos cognitivo e volitivo. 

Ganham destaque no contexto da aferição da tipicidade subjetiva nos delitos 

econômicos dois âmbitos de manifestação da discussão: o contexto de multiplicidade de 

agentes envolvidos nas práticas ilícitas, e os consequentes distintos níveis de conhecimento 

dos indivíduos quanto aos fatos4. Isso porque a existência de diversos agentes envolvidos na 

conduta criminosa impõe barreiras naturais à identificação da contribuição de cada um, pois, 

não só as condutas (ações/omissões) são fragmentadas, como também o conhecimento de 

cada sujeito sobre a situação é afetado, o que obscurece a compreensão acerca do quanto os 

indivíduos contribuíram para os fatos e, sobretudo, o quanto conheciam e queriam contribuir5.  

 
4  Nesse sentido: (PÉREZ MANZANO, Mercedes. La delimitación entre prueba y subsunción del dolo en 

Derecho penal económico: el caso de los testaferros. In: CRESPO, Eduardo Demetrio (dir.). Derecho 

penal económico y teoría del delito. Valencia: Tirant lo blanch, 2020. p. 330). 
5  No que diz respeito à temática do concurso de agentes (art. 29 e seguintes do CP), diretamente 

relacionada ao contexto da pluralidade de agentes envolvidos nos ilícitos, embora o texto legal sugira o 

enquadramento em um sistema extensivo e unitário de autor, para o qual autor é todo aquele que contribui 

de forma causal ao resultado, relegando à pena a distinção das contribuições, é possível a compreensão do 

sistema adotado no Código Penal enquanto modelo restritivo e diferenciador, reconhecendo as distinções 

entre a realização do tipo (autoria) e a contribuição material (participação) (GRECO, Luís; TEIXEIRA, 

Adriano. Autoria como realização do tipo: uma introdução à ideia de domínio do fato como fundamento 

central da autoria no direito penal brasileiro. In: GRECO, Luís; LEITE, Alaor; TEIXEIRA, Adriano; 

ASSIS, Augusto. Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no 

direito penal brasileiro. São Paulo: Marial Pons, 2014. p. 47-80). Em que pese a relevância, em termos de 

impacto na estrutura do tipo subjetivo e seus requisitos, da configuração da coautoria ou da participação, 

registramos que não aprofundaremos o assunto e nem consideraremos os seus efeitos por falta de espaço, 
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O contexto das organizações empresariais, ou de atividades profissionais nas quais há 

divisão de tarefas, estrutura hierárquica organizada e, logo, normalmente existe uma 

pluralidade de agentes envolvidos, além da setorização do acesso às informações e, por 

conseguinte, distintos níveis de contribuição para eventuais práticas ilícitas, diminui a 

capacidade de conhecimento dos indivíduos sobre a dimensão das suas ações, o que favorece 

o enfraquecimento dos limites do dolo e abre espaço para o debate sobre o erro de tipo (art. 20 

do CP), que é responsável por balizar, em interpretação sistemática, os contornos do 

conhecimento exigido para configuração do dolo (art. 18, I do CP).  

A mesma lógica se aplica a outros grupos de relação de múltiplos indivíduos, como 

nos contextos de atividades profissionais não necessariamente vinculadas à estrutura 

empresarial de grande porte, e nas relações de âmbito familiar ou de amizade, nas quais há 

relações prévias, que também revelam isolamento das informações em outra perspectiva, que 

não decorre de estrutura hierárquica organizada e setorizada, mas da dinâmica de 

relacionamento e de fatores como a confiança estabelecida entre as partes. 

O feixe de casos que justifica a presente investigação, assim, é aquele nos quais 

frequentemente há dificuldade em relação à identificação dos pressupostos da tipicidade 

subjetiva (dolo eventual), em condutas praticadas no contexto do direito penal econômico, 

cujas características contribuem para a dificuldade de delimitação das ações praticadas e das 

respectivas manifestações subjetivas.  

Demarcando ainda mais o escopo da investigação, nos dedicaremos à abordagem 

acima exposta exclusivamente em relação ao crime de lavagem de dinheiro, tendo em vista 

que o delito favorece a discussão proposta, diante da sua complexidade, pois comumente é 

praticado por meio de esquemas elaborados, com diversos agentes envolvidos, em distintos 

formatos e em cenários cuja disponibilização de informações é fragmentada e limitada, e esse 

enredo adquire relevância na perspectiva dos planos objetivo e subjetivo do delito. 

A lavagem de dinheiro foi eleita como marco específico para o exame proposto por 

uma combinação de razões que, ao nosso ver, justificam a posição central que lhe foi 

conferida: (i) a sua constituição, uma vez que pela própria natureza é dotado de 

complexidade, e, ainda, comporta a discussão sobre a admissão do dolo eventual – dois 

pontos que contribuem para a dificuldade de aferição da tipicidade subjetiva; (ii) o recorrente 

emprego das figuras do dolo eventual e da cegueira deliberada nestes crimes – do que decorre 

 
de forma que partiremos sempre do pressuposto geral da autoria, para permitir o desenvolvimento da 

pesquisa sem desvios que demandariam denso exame. 
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a possível expansão dos limites do dolo; e (iii) a quantidade de casos com imputações 

envolvendo a lavagem de dinheiro nos tribunais – o que favorece o desenvolvimento da 

pesquisa de jurisprudência.  

 

1.3 ESTRUTURA 

 

Seguindo a lógica que justifica as premissas, a hipótese e a delimitação acima 

indicadas, são estes os eixos principais que circunscrevem a discussão, e que buscam 

pavimentar o caminho para o teste da hipótese formulada: a indicação dos pressupostos 

dolosos a partir do entendimento tradicional, não obstante a zona cinzenta em que se situa o 

dolo eventual, pela sua configuração controversa e pela posição limítrofe com a culpa; a 

aplicação deste cenário às particularidades do crime de lavagem de dinheiro, enquanto modelo 

de delito econômico cuja estrutura é adequada ao debate proposto; o diálogo com os casos 

concretos, a partir da verificação dos pressupostos da tipicidade subjetiva nos julgados; e as 

reflexões preliminares quanto à perspectiva da tipicidade subjetiva do crime de lavagem, a 

partir dos resultados encontrados. 

Em vista disso, a presente pesquisa se divide em três capítulos.  

O Capítulo 1 é construído como marco teórico no que diz respeito aos pressupostos de 

tipicidade subjetiva dolosa, considerando a sua previsão legal (arts. 18, I e 20 do Código 

Penal) e a concepção volitiva tradicional, o que passa por demarcações conceituais e 

discussões acessórias, como os temas da prova do dolo eventual e da cegueira deliberada, e 

aplicando a conformação extraída especificamente ao crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, 

caput, da Lei nº 9.613/98). Essa conformação anuncia as balizas que permitirão a análise do 

ponto nos casos concretos. 

 Caberá ao Capítulo 2 a verificação do problema na jurisprudência, mediante a 

interlocução entre o marco teórico estabelecido e o fenômeno investigado, identificando a 

efetiva (in)existência da dificuldade de aferição da tipicidade subjetiva, quanto ao dolo 

eventual pelos tribunais na parcela de casos examinada. Essa dinâmica se dará por meio da 

análise e da classificação dos julgados em grupos, que determinarão a categorização dos casos 

e a posterior resposta ao questionamento proposto. 

Por fim, no Capítulo 3 registraremos algumas reflexões preliminares quanto ao 

problema analisado e os possíveis caminhos e soluções a serem considerados e aprofundados, 

sugerindo um ponto de partida quanto aos indicadores para determinação do dolo eventual na 
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lavagem de dinheiro, de forma a auxiliar na resolução das disfunções verificadas a partir do 

exame jurisprudencial. 

 

1.4 CASOS CONCRETOS 

 

Este trabalho tem essência de pesquisa jurisprudencial, ainda que restrita a uma 

parcela de 23 julgados, os quais foram extraídos de um total de 146 acórdãos coletados em 

pesquisa realizada nos sítios oficiais dos Tribunais Regionais Federais brasileiros e 

classificados como relevantes para a pesquisa mediante a aplicação de parâmetros específicos 

para delimitação da busca e dos resultados. Trata-se de 23 apelações criminais em que há uma 

ou mais imputações de crime de lavagem de dinheiro, cujo contexto se insere no âmbito do 

direito penal econômico, diante da restrição aplicada quanto aos crimes antecedentes da 

lavagem, e nas quais há alguma discussão envolvendo o dolo eventual, seja para fins de 

condenação ou de absolvição. 

A partir destas 23 decisões, foram examinadas 32 condutas relacionadas aos pontos 

centrais acima indicados, com a devida análise e subsequente classificação dos resultados em 

dois grupos de categorias, inicialmente considerando apenas a forma de emprego do dolo 

eventual pelos tribunais (como fundamento central, acessório ou descartado) e, 

posteriormente, conforme o nosso exame quanto à configuração dos pressupostos necessários 

para o dolo eventual no crime de lavagem de dinheiro (suficiência dos elementos volitivo e 

cognitivo).  

Registramos que as considerações feitas neste trabalho respeitam a moldura da 

amostragem das decisões coletadas no intervalo de datas estipulado, com os respectivos 

recortes utilizados para filtragem, e refletem a análise de apenas uma parcela selecionada de 

um universo extenso de julgados proferidos pelos Tribunais Regionais Federais. Por esta 

razão, quando dizemos que os tribunais “entendem”, “posicionam-se”, “tendem”, “afirmam”, 

entre outras expressões, o fazemos no limite das 32 condutas examinadas e do objeto de 

exame deste trabalho, que representa o entendimento dos tribunais tão somente quanto ao 

grupo de casos examinados, e não considerando o entendimento da jurisprudência de forma 

universal. 
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2 TIPICIDADE SUBJETIVA: PRESSUPOSTOS DA CONDUTA DOLOSA 

 

Tendo em vista a delimitação proposta para esta investigação, que parte da premissa 

de que a complexidade inerente à criminalidade econômica tem especial impacto no plano da 

tipicidade subjetiva, partiremos de imediato ao exame da sua conformação no direito penal 

brasileiro, no que diz respeito aos pressupostos da conduta dolosa6. 

Considerando a estrutura de responsabilização penal determinada pela teoria do delito, 

a tipicidade7 representa a correspondência entre a conduta praticada e os tipos penais, tanto 

com relação à descrição do fato (tipicidade objetiva), quanto no que diz respeito à conexão 

subjetiva do agente exigida pela norma (tipicidade subjetiva)8. A tipicidade subjetiva, em 

complementação à tipicidade objetiva, encarrega-se de permitir – ou não - mais um passo 

direcionado ao enquadramento de uma atuação como crime, sem prejuízo dos demais 

pressupostos a serem observados conforme as exigências das categorias subsequentes 

(ilicitude e culpabilidade). Portanto, o tipo subjetivo do delito, enquanto integrante do juízo 

valorativo da tipicidade conduta, é fundamental para definir sua relevância penal. 

A análise desenvolvida neste capítulo se prestará à identificação do posicionamento 

tradicional e que consideramos majoritário no que tange ao conteúdo da conduta dolosa, com 

a realização de apontamentos necessários ao posterior enfrentamento das questões 

pretendidas, constituindo, assim, o marco teórico que servirá de base ao desenvolvimento da 

pesquisa. Muito embora esta pesquisa não tenha como finalidade a rediscussão e a proposição 

de nova interpretação acerca dos fundamentos do dolo e de suas espécies, é imprescindível 

 
6        Há discussão sobre a existência de elemento subjetivo no delito culposo, entretanto, não analisaremos a 

estrutura das condutas culposas, em razão da ausência de relevância central para o objetivo da presente 

pesquisa. Nesse sentido: (ROXIN, Claus. A teoria da imputação objetiva. Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, v. 38, p. 11-31, 2011. E-book; D’AVILA, Fabio Roberto. Crime culposo e a teoria da 

imputação objetiva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 101-103; TAVARES, Juarez. Teoria do 

crime culposo. 5. ed. rev. ampl. Florianópolis: Tirant Lo Blanch, 2018. p. 331-333). 
7  Conforme Zaffaroni e Pierangeli, a tipicidade é a característica que adquire a conduta que corresponde à 

um tipo penal, ou seja, que é individualizada e proibida. Trata-se, segundo os autores, de um processo de 

adequação da conduta ao tipo. (ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de 

direito penal brasileiro: volume 1, parte geral. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 

p. 384).  
8  “En la moderna dogmática del Derecho penal existe en lo sustancial acuerdo en cuanto a que toda 

conducta punible supone una acción típica, antijurídica, culpable y que cumple otros eventuales 

presupuestos de punibilidad. Por tanto toda conducta punible presenta cuatro elementos comunes (acción, 

tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), a los cuales puede añadirse aún en algunos casos un ulterior 

presupuesto de la punibilidad.” (ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general. Tomo I. Fundamentos. La 

estructura de la teoria del delito. 2. ed. Tradução: Diego-Manuel Luzon Peña et al. Madrid: Editorial 

Civitas, 1997. p. 193-194). 
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uma aproximação aos conceitos essenciais e fundantes do sistema de imputação subjetiva para 

permitir a fixação do marco teórico. 

Tendo em vista que o objeto de pesquisa compreende, essencialmente, o exame de 

parcela da jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais brasileiros no que diz respeito ao 

emprego do dolo eventual, adotaremos o entendimento preponderantemente defendido pela 

doutrina nacional, considerando as normas vigentes (arts. 18, I e 20 do CP), que compreende 

o dolo a partir da vontade e do conhecimento.  

 

2.1 DOLO DIRETO 

 

2.1.1 A concepção tradicional tripartida 

 

O dolo é o elemento subjetivo por excelência, representando a técnica legislativa 

majoritariamente adotada no ordenamento jurídico brasileiro. O texto do Código Penal (art. 

18, I)9 traz um ponto de partida para a compreensão do conteúdo do dolo, pois o legislador 

incluiu uma espécie de definição ao prever que o crime é doloso “quando o agente quis o 

resultado ou assumiu o risco de produzi-lo”10. No que tange ao dolo direto, portanto, o 

dispositivo indica o elemento volitivo, representado pelo querer, como objeto central da 

conduta do autor. 

Contudo, deve ser feita uma leitura sistemática deste dispositivo com a previsão legal 

do art. 20 do CP11 que, ao prever o erro de tipo, complementa a definição legal do dolo, 

trazendo relevância ao elemento cognitivo, o conhecimento. O dispositivo determina que o 

“erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição 

por crime culposo, se previsto em lei”. Assim, tão (ou mais) relevante que o elemento 

volitivo, insculpido no art. 18, I, do CP, é o elemento cognitivo, extraído em interpretação a 

contrario sensu do art. 2012. 

 
9  O dispositivo originariamente previsto no Código Penal de 1940 (art. 15, I) não sofreu quaisquer 

alterações em seu conteúdo, sendo realocado ao art. 18, I, a partir da reforma da parte geral de 1984. 
10  Art. 18. Diz-se o crime: I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; 
11  Art. 20. erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por 

crime culposo, se previsto em lei. 
12        Quanto à conformação do dolo, é possível refletir sobre uma interpretação sistemática também no que diz 

respeito ao texto do art. 1º, §2º da Lei nº 8.429/92, recentemente incluído pela Lei nº 14.230/2021 e que 

traz a seguinte definição de conduta dolosa para os atos de improbidade: “Considera-se dolo a vontade 

livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a 

voluntariedade do agente”.  
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Defendendo uma das interpretações possíveis a partir das previsões do Código Penal 

brasileiro, a doutrina majoritária13 reconhece o dolo formado a partir de uma dupla dimensão, 

com o componente volitivo e o componente cognitivo14. Tradicionalmente, o agir doloso é 

entendido como a consciência e a vontade de realização da conduta típica, com pequenas 

variações dentro do entendimento majoritário, que não alteram a essência da posição 

apresentada, e acentuadas variações nos entendimentos dissonantes, que rechaçam a 

necessidade do elemento volitivo15.  

O amplo acolhimento desta concepção que sustenta a dupla dimensão do dolo se deu 

muito em razão do posicionamento de HUNGRIA16, desde a promulgação do Código Penal 

em sua versão de 1940, que afirma o dolo (direto) como vontade livre e conscientemente 

dirigida ao resultado antijurídico17, defendendo a adoção, pelo legislador brasileiro, da teoria 

da vontade complementada pela teoria do consentimento18.  

 
13  Nesse sentido: (REALE JÚNIOR, Miguel. Fundamentos de direito penal. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2020. p. 173-174; ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal 

brasileiro: volume 1, parte geral. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 415-416; 

TAVARES, Juarez. Fundamentos de teoria do delito. Florianópolis: Tirant Lo Blanch, 2018. p. 266-271; 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. v. 1. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 373-

374; CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito penal: parte geral. 3. ed. Curitiba: ICPC; Conceito 

Editorial, 2008. p. 134-137; DOTTI. René Ariel. Curso de direito penal: parte geral. 7. ed. rev. atual. 

ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 474; BACIGALUPO, Enrique. Manual de derecho 

penal. Bogotá: Editorial Temis, 1996. p. 103). 
14  Ao longo do texto, utilizaremos como sinônimos as expressões vontade e querer como expressão do 

elemento volitivo, assim como as expressões conhecimento e representação como correspondentes ao 

elemento cognitivo. 
15  Há teorias propondo diferentes formas de interpretação do conteúdo do dolo, que abordam a sua dupla 

dimensão (conhecimento e vontade) em maior ou menor nível de prevalência, ou a abandonam, buscando 

aprimorar a compreensão do seu alcance e do seu efetivo significado, consoante analisaremos (2.2.2 

infra). 
16         Sobre o ponto, o autor refere que o legislador brasileiro “(...)preferiu a teoria da vontade (dolo é a vontade 

dirigida ao resultado), completada pela teoria do consentimento (é também dolo a vontade que, embora 

não dirigida diretamente ao resultado previsto como provável, consente no advento deste ou, o que vem a 

ser o mesmo, assume o risco de produzi-lo). Dolo é, ao mesmo tempo, representação e vontade.” 

(HUNGRIA, Nelson; FRAGOSO, Heleno Cláudio. Comentários ao Código Penal. 5 ed. Volume I. Tomo 

II. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 114). 
17      Importa destacar que a expressão “resultado” utilizada no texto legal deve ser compreendida não como 

resultado naturalístico, mas como realização do tipo objetivo, para que sejam alcançados pela norma os 

crimes que não ensejam resultado e nem mesmo lesionam um bem jurídico. Nessa linha, GRECO adverte 

que: “(...) o termo resultado, aqui, deriva da compreensão causalista subjacente ao Código Penal de 1940, 

que continha idêntico dispositivo (art. 15, I), por entender que os tipos da Parte Especial nada mais seriam 

do que descrições de causações de resultados. Com razão, entende a doutrina moderna, portanto, que o 

objeto do dolo é o tipo objetivo como um todo, o que pode ser mais, mas também menos, do que o 

resultado no sentido “naturalístico” ou “jurídico”. Noutras palavras, resultado, na linguagem do art. 18 do 

CP, significa tipo objetivo”. (GRECO, Luís. Dolo e gestão temerária (art. 4º, parágrafo único, lei 

7.492/86). Boletim IBCCRIM. Ano 19, n. 229, dezembro, 2011, p. 7) 
18         HUNGRIA, Nelson; FRAGOSO, Heleno Cláudio. Comentários ao Código Penal. 5 ed. Volume I. Tomo       

II. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 114. 
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Registramos, oportunamente, que é alvo de críticas pela doutrina moderna a falta de 

debate e de avanços no ponto, sob o fundamento de inércia da produção científica diante da 

posição lançada por HUNGRIA e amplamente acompanhada no cenário brasileiro desde 

então19. 

Embora a previsão contida no Código Penal brasileiro conduza ao reconhecimento de 

apenas duas20, admitem-se três espécies de dolo21, o dolo direto, o dolo direto de segundo 

grau e o dolo eventual, cuja caracterização depende do nível de expressividade de cada um 

dos elementos da sua dupla dimensão22. É a intensidade de manifestação dos elementos que 

caracterizará a espécie de dolo23.  

Nesse sentido, as três espécies de dolo contemplam sempre o duplo elemento 

(cognitivo e volitivo) (2.1.2.1 infra): (i) o dolo direto abrange o conhecimento e a vontade na 

forma mais acentuada – o resultado delitivo representado é a finalidade da conduta 

 
19     Sobre o ponto, VIANA afirma que “Observando o cenário brasileiro, outra vez recorro ao adjetivo 

surpreendente, mas agora para empregá-lo com carga semântica distinta: é espantoso como um tema – 

que é a espinha dorsal dos mecanismos dogmáticos de redução de poder punitivo – praticamente não é 

debatido” (VIANA, Eduardo. Sobre a estrutura do dolo. Revista de Estudos Criminais. n. 77, p. 61-107, 

abr./mai. 2020, p. 62-63); Na mesma linha, GRECO já asseverava que “Ainda assim, apesar da 

importância prática do tema, nota-se – tanto alhures quanto em vários outros setores da ciência do direito 

penal brasileiro – um total congelamento da elaboração científica, que em cinquenta anos pouco avançou 

além de Nelson Hungria.” (GRECO, Luís. Algumas observações introdutórias à “Distinção entre dolo e 

culpa” de Ingeborb Puppe. In: PUPPE, Ingeborg. A distinção entre dolo e culpa. Trad. Luís Greco. São 

Paulo: Manole, 2004, p. x). Ainda sobre a manutenção do conceito volitivo de dolo pela doutrina 

majoritária, SOUZA registra que “apesar de se permitir imperfeições suficientes para justificar seu 

abandono, reafirma-se numa fé irracional de que dolo e vontade devem caminhar de braços dados, ainda 

que isso signifique problemas estruturais inadmissíveis no presente estágio da ciência jurídico-penal”. 

(SANTOS, Humberto Souza. Problemas estruturais do conceito volitivo de dolo. In: GRECO, Luís; 

LOBATO, Danilo. (Coords.). Temas de direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 263). 
20  Conforme referido acima, o Código Penal prevê, em seu artigo 18, I, a prática de crime doloso nas 

hipóteses em que o autor quis ou assumiu o risco de produção do resultado, expressões que 

tradicionalmente representam o dolo direto e o dolo eventual. 
21  Muito embora o texto legal brasileiro leve à interpretação de apenas duas espécies dolosas, com base na 

doutrina alemã reconheceu-se o dolo direto de segundo grau como uma terceira manifestação do dolo. 

Sobre o ponto: (GRECO, Luís. Algumas observações introdutórias à “Distinção entre dolo e culpa” de 

Ingeborb Puppe. In: PUPPE, Ingeborg. A distinção entre dolo e culpa. Tradução: Luís Greco. São Paulo: 

Manole, 2004. p. XV. 
22  Para Viana, a representação e a vontade podem expressar diferentes graus de acentuação: a representação 

pode dar-se através de uma previsão segura ou de uma mera representação de possibilidade, em sua forma 

mais débil, e a vontade pode partir da identificação do propósito ou apenas da assunção de risco ou 

consentimento do autor. (VIANA, Eduardo. Sobre a estrutura do dolo. Revista de Estudos Criminais, n. 

77, p. 70, abr./maio 2020).  
23  Nesse sentido, já afirmava Roxin: “Para caracterizar unitariamente las três formas de dolo se emplea casi 

siempre la descripción del dolo como “saber y querer (conocimiento y voluntad)” de todas las 

circunstancias del tipo legal. A esse respecto, el requisito intelectual (“saber) y el volitivo (“querer”) están 

en cada caso diferentemente configurados en sus relaciones entre sí”. (ROXIN, Claus. Derecho penal: 

parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoria del delito. 2. ed. Tradução: Diego-Manuel 

Luzon Peña et al. Madrid: Editorial Civitas, 1997. p. 415-416). 
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perpetrada24, (ii) o dolo direto de segundo grau revela o conhecimento ou a representação de 

forma enfática e a vontade de forma mais branda – o resultado delitivo na sua integralidade 

não é a finalidade do autor, embora representada sua necessária ocorrência em razão do meio 

eleito para a prática da conduta e (iii) o dolo eventual tem ambos os componentes com 

manifestação atenuada – o resultado é representado apenas como possível e a sua ocorrência 

não é diretamente desejada, mas apenas consentida ou assumida25. 

O dolo eventual, por caracterizar a forma mais frágil de dolo26, integra o cerne de uma 

antiga e permanentemente relevante discussão: a sua delimitação com a culpa consciente. Isso 

porque, não raras vezes, a verificação da tipicidade subjetiva da conduta transita entre a sua 

punibilidade ou não – esta modalidade será tratada em ponto específico (2.2 infra)27. 

Registramos que, para além do clássico debate sobre a distinção entre dolo eventual e culpa 

consciente, também podemos encontrar dificuldades de identificação do limite entre o dolo 

eventual e o dolo direto, pois há situações em que a representação da ocorrência do resultado 

como possível pode figurar tanto em uma modalidade quanto em outra. Assim, a solução 

sugerida por Viana, em que pese seja partidário da concepção de corte cognitivo, é no sentido 

de distinguir as duas espécies a partir do elemento volitivo, na linha do entendimento 

predominante: sempre que houver o propósito ou a vontade do agente de realizar a ação 

típica, estaremos no campo do dolo direto, em havendo ausência de propósito, configurar-se-á 

o dolo eventual28. A questão é pouco debatida na doutrina e na jurisprudência, provavelmente 

 
24  Importa registrar que boa parte dos delitos, especialmente no âmbito do direito penal econômico e 

empresarial, não apresentam um resultado material, de forma que o dolo compreende tanto a ocorrência 

do resultado, quando houver, como a colocação de um bem jurídico em perigo. Sobre o ponto, Reale 

Júnior entende que o dolo compreende não apenas o resultado material, mas também mero resultado 

jurídico, ou seja, a colocação do bem jurídico em perigo. (REALE JÚNIOR, Miguel. Fundamentos de 

direito penal. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 175). 
25  VIANA, Eduardo. Dolo como compromisso cognitivo. São Paulo: Marcial Pons, 2017. p. 75-77. 
26  Caracterização trazida por Roxin (ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general. Tomo I. Fundamentos. 

La estructura de la teoria del delito. 2. ed. Tradução: Diego-Manuel Luzon Peña et al. Madrid: Editorial 

Civitas, 1997. p. 416; VIANA, Eduardo. Sobre a estrutura do dolo. Revista de Estudos Criminais, n. 77, 

p. 69, abr./maio 2020). 
27  Para além do campo do direito penal econômico, o debate da questão é de extrema relevância no âmbito 

dos crimes contra a vida e contra a integridade física, ganhando especial destaque com relação à condução 

de veículos automotores. Nesse sentido: (VIANA, Eduardo; TEIXEIRA, Adriano. A imputação dolosa no 

caso do “racha Em berlim” comentários à decisão do tribunal de berlim, de 27 de fevereiro de 2017 - (535 

Ks) 251 Js 52/16 (8/16). Revista do Ministério Público do Estado de Goiás, n. 36, jul./dez. 2018. 

Disponível em: http://www.mp.go.gov.br/revista/pdfs_36/4artigoAdrianoTeixeira_Layout_1.pdf. Acesso 

em: 22 jul. 2021; MAIA, João Carlos Gonçalves Krakauer. Concepções volitiva e cognitiva do dolo: uma 

análise quanto ao dito e o feito pelo Supremo Tribunal Federal no habeas corpus 121.654/mg. Revista do 

Instituto de Ciências Penais, v. 4, p. 117-143, nov. 2019). 
28  VIANA, op. cit., p. 74-75. 

http://www.mp.go.gov.br/revista/pdfs_36/4artigoAdrianoTeixeira_Layout_1.pdf
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em razão de sua repercussão, cujo efeito prático é relativamente restrito29. Entretanto, a 

distinção entre as espécies dolosas justifica-se especialmente diante da viabilidade da 

imputação de alguns crimes que não admitem o dolo eventual30.   

Feitas as considerações acerca da estrutura tradicional tripartida e da compreensão 

geral do tipo doloso pelo ordenamento jurídico brasileiro, adentraremos a análise 

individualizada dos elementos constitutivos da dupla dimensão do dolo, que será restrita às 

modalidades do dolo direto e eventual. 

 

2.1.2 Dupla dimensão do dolo  

 

Para o entendimento dominante, vimos que é necessária a constatação do duplo 

elemento para configuração do tipo doloso, o que decorre de uma das leituras possíveis, em 

interpretação sistemática, das previsões do Código Penal brasileiro (art. 18, I e art. 20)31. 

Assim, esta fórmula básica da composição das figuras dolosas corresponde à seguinte 

estrutura: representação das circunstâncias elementares do tipo + previsão de ocorrência do 

resultado + vínculo subjetivo relacionado à produção do resultado típico. Os dois primeiros 

momentos correspondem à carga cognitiva do dolo que, uma vez preenchida, deve ser 

complementada pela carga volitiva. É certo que a estrutura apontada reflete a conformação 

genérica das condutas dolosas, estando sujeita a adaptações de acordo com as suas espécies, 

considerando a manifestação do duplo elemento em cada uma delas. 

Reconhecido o acordo de parte da doutrina sobre o dolo como conhecimento e vontade 

de realização do resultado típico, importa tecer algumas considerações fundamentais sobre 

esses elementos. Com o intuito de sedimentar pontos que entendemos como superados, ao 

menos para os fins desta pesquisa, propomos uma análise a partir da resposta aos seguintes 

questionamentos, em relação aos elementos do dolo: (a) o que constitui o elemento cognitivo 

e o elemento volitivo? (b) quais graus de conhecimento e de expressão da vontade são 

 
29  De forma geral, quanto à distinção das espécies dolosas, Viana destaca que o principal impacto da 

concepção tripartida se dá no contexto da imputação, pois revela a discussão da compatibilidade da 

tentativa com o dolo eventual (consequência dogmática) e, ainda, da delimitação da tipicidade da conduta, 

uma vez que diversos tipos penais admitem exclusivamente o dolo direto (consequência prática). 

(VIANA, Eduardo. Dolo como compromisso cognitivo. São Paulo: Marcial Pons, 2017. p. 78-79). 
30  ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoria del delito. 

2. ed. Tradução: Diego-Manuel Luzon Peña et al. Madrid: Editorial Civitas, 1997. p. 415. No mesmo 

sentido: VIANA, Eduardo. Dolo como compromisso cognitivo. São Paulo: Marcial Pons, 2017. p. 79. 
31  Nas palavras de Reale Júnior, o dolo requer o conhecimento abrangente de todos os elementos objetivos 

da ação típica, os descritivos e normativos, e o querer a realização da ação típica, com base nesse 

conhecimento. (REALE JÚNIOR, Miguel. Fundamentos de direito penal. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2020. p. 174). 
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exigidos? (c) quais os marcos temporais do conhecimento e da vontade? e (d) qual a 

consequência da ausência dos elementos? 

 

2.1.2.1 Componentes 

 

a) O que constitui os elementos cognitivo e volitivo? 

 

O elemento cognitivo é reconhecido como a consciência das circunstâncias 

constitutivas do fato típico32, a partir da interpretação a contrario sensu do art. 20 CP e do 

entendimento dominante, expressando a ciência do autor acerca de todos os elementos 

objetivos do tipo e, ainda, da probabilidade de ocorrência do resultado33. As circunstâncias 

elementares do tipo podem ser de natureza meramente descritiva e/ou de remissão normativa, 

sendo que os elementos de remissão são reiteradamente utilizados na previsão legal de crimes 

econômicos, em razão dos bens jurídicos tutelados e da complexidade das condutas que 

descrevem, de forma que acabam por demandar acessoriedade de outras áreas para 

complementação da sua acepção34.  

Os elementos de remissão normativa podem ser de três ordens: elementos normativos, 

elementos de valoração global ou elementos em branco. Os elementos normativos 

representam a forma de definição e de detalhamento da conduta proibida a partir de outra 

norma, seja ela jurídica ou não, de natureza penal ou não; os chamados elementos de 

valoração global do fato são elementos indicativos do caráter negativo da conduta; e os 

elementos em branco remetem a obrigações ou determinações extrapenais indicadas em 

normas diversas, sem as quais não se pode compreender a integralidade do sentido da norma 

penal35. Nos ocuparemos somente dos primeiros, tendo em vista o recorte estabelecido para a 

presente pesquisa com relação ao crime de lavagem de dinheiro e a intenção de aplicabilidade 

do marco teórico aos objetivos propostos 

 
32  Por todos: (REALE JÚNIOR, Miguel. Fundamentos de direito penal. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2020. p. 174). 
33  Cirino dos Santos refere que “O fim constituído pela ação ou o resultado típico pode ser representado pelo 

autor como certo ou como possível (acontecimentos futuros são, geralmente, somente possíveis), desde 

que o autor se atribua uma chance mínima de produzi-lo de modo que constitua risco juridicamente 

relevante [...]”.  
34  HORTA, Frederico. Do erro sobre os elementos normativos das leis penais no direito penal econômico. 

In: LOBATO, José Danilo Tavares; MARTINELLI, João Paulo Orsini; SANTOS, Humberto Souza 

(org.). Comentários ao direito penal econômico brasileiro. Belo Horizonte: D’Plácido, 2017. p. 315. 
35  HORTA, Frederico. Do erro sobre os elementos normativos das leis penais no direito penal econômico. 

In: LOBATO, José Danilo Tavares; MARTINELLI, João Paulo Orsini; SANTOS, Humberto Souza 

(org.). Comentários ao direito penal econômico brasileiro. Belo Horizonte: D’Plácido, 2017. p. 318. 
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Também constituem o tipo objetivo e, assim, devem ser representados, o nexo causal e 

o resultado36. Com relação ao resultado, diante da sua qualidade de evento futuro, não se 

exige certeza, mas tão somente uma possibilidade concreta de sua ocorrência, desde que não 

seja uma hipótese completamente improvável. Em síntese, o conhecimento ou a representação 

são constituídos pela compreensão das circunstâncias do fato típico, devendo esta abranger 

todos os elementos constitutivos do tipo, assim como o provável resultado que decorrerá da 

conduta planejada.  

O segundo elemento constitutivo do dolo é o elemento volitivo, que requer uma 

imprescindível vinculação subjetiva do autor com a conduta praticada e o respectivo 

resultado37.  A vontade é dirigida mais enfaticamente ao resultado de acordo com o texto da 

lei (art. 18, I, CP), mas deve abranger a realização da ação típica como um todo38. Reiteramos 

aqui a ressalva feita anteriormente39, de que compreendemos a expressão resultado como 

ofensa ao bem jurídico ou como realização do tipo objetivo40, independentemente da 

ocorrência de um evento naturalístico41. A partir desta observação, registramos que a 

expressão resultado será empregada ao longo do texto no sentido amplo, conforme acima 

destacado. 

O elemento volitivo diz respeito à finalidade do agente dirigida à realização da ação 

típica para alcançar determinado resultado. Na forma mais plena da vontade (dolo direto), 

haverá uma harmonia entre o que é desejado (elemento volitivo) e a realização do tipo 

 
36  REALE JÚNIOR, Miguel (coord.). Código penal comentado. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 70. 
37  Segundo Figueiredo Dias, o conhecimento, por si só, não indica a contrariedade ou indiferença exigidas 

com relação ao dever jurídico penal, sendo necessária uma vontade dirigida à realização do tipo. (DIAS, 

Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral: tomo I: questões fundamentais: a doutrina geral do crime. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 366). 
38  Neste ponto, é válido o alerta feito por Greco, quando refere que a expressão resultado, contida no art. 18, 

I, CP, deve ser interpretada como tipo objetivo, de forma que o objeto do dolo será o tipo objetivo como 

um todo, o que pode ser mais ou menos do que o resultado. (GRECO, Luís. Dolo e gestão temerária (art. 

4º, parágrafo único, lei 7.492/86). Boletim IBCCRIM, ano 19, n. 229, p. 7, dez. 2011). 
39  Cf. nota 19. 
40  Nesse sentido, Reale entende que o objeto da vontade é a ação típica: “A vontade, portanto, relevante para 

o Direito Penal é a vontade da ação típica, pois a lesão ao bem jurídico pode ocorrer e o fato ser 

indiferente. A morte de alguém que se projeta sob um automóvel produz o resultado previsto no crime de 

homicídio, porém, como caso fortuito, não é de importância penal. A vontade, dessa forma, deve cobrir o 

fim e o significado da ação que se realiza, fim e significado coincidentemente constantes da descrição 

legal do crime, do tipo penal”. (REALE JÚNIOR, Miguel. Fundamentos de direito penal. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2020. p. 173). 
41  Essa é a lógica adotada por Estellita no que diz respeito à interpretação do termo “resultado” no art. 13, 

§2º do CP, que trata da omissão imprópria. A compreensão do termo “resultado” enquanto ofensa ou 

acontecimento típico pela autora se estende, ainda, ao art. 18, do CP, que trata dos elementos subjetivos. 

(ESTELLITA, Heloisa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão: estudo sobre a 

responsabilidade omissiva imprópria de dirigentes de sociedades anônimas, limitadas e encarregados de 

cumprimento por crimes praticados por membros da empresa. São Paulo: Marcial Pons, 2017. p. 238). 
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objetivo com o conhecimento dos seus elementos (elemento cognitivo), ensejando o 

resultado. 

Uma vez firmados os objetos dos elementos cognitivo e volitivo, é imprescindível a 

definição do grau de conhecimento e de vontade exigido do autor com relação a esses dados. 

 

b) Qual o grau de conhecimento e de expressão da vontade exigido? 

 

A representação do tipo objetivo deve revelar um grau mínimo para que caracterize a 

dimensão cognitiva do dolo, pois não é todo e qualquer conhecimento que justifica a sua 

configuração. Segundo a doutrina, o conhecimento deve ser atual ou real42. Não basta uma 

percepção meramente potencial e, por outro lado, é dispensada a reflexão profunda sobre os 

elementos objetivos e a sua expressão no mundo jurídico43.  

Quanto aos elementos constitutivos do tipo, o grau de conhecimento exigido varia 

conforme a sua natureza44. Com relação aos elementos descritivos, não há maiores 

dificuldades, pois a sua compreensão é automática e decorre do cotidiano, dos sentidos. Já os 

elementos normativos do tipo, impõem uma valoração por parte do autor para além da 

percepção ou do senso de entendimento comum, exigindo uma ponderação com base em 

valores e conhecimentos disponíveis ao autor45. O nível de conhecimento suficiente ao 

preenchimento do elemento cognitivo do dolo, quanto às circunstâncias elementares, pode ser 

concebido a partir da representação natural, quanto aos elementos descritivos, e da 

representação com uma valoração complementar, com base no conteúdo de significado 

social46, no que tange aos elementos não autoexplicativos47.  

 
42  Contudo, Viana refere que também aceita-se um grau mais inferior de conhecimento, que é revelado pela 

aceitação da coconsciência como suficiente, sendo esta uma consciência implícita, verificada através de 

uma representação automaticamente incluída na consciência acompanhante do autor, em razão da 

conexão com outros conteúdos efetivamente representados, o que poderia substituir a necessidade do 

pensamento real (VIANA, Eduardo. Dolo como compromisso cognitivo. São Paulo: Marcial Pons, 2017. 

p. 60-61). 
43  CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito penal: parte geral. 2. ed. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2007. p. 

154. 
44  Importa registrar o efeito problemático dessas técnicas de remissão normativa frequentemente utilizadas 

nos delitos econômicos, conforme alertado por Horta ao afirmar que promovem uma superposição entre a 

descrição do fato e a sua valoração, sendo que essa superposição dificulta a distinção dos limites entre o 

tipo e a ilicitude, o que afeta também a determinação do conteúdo cognitivo do dolo. (HORTA, Frederico. 

Do erro sobre os elementos normativos das leis penais no direito penal econômico. In: LOBATO, José 

Danilo Tavares; MARTINELLI, João Paulo Orsini; SANTOS, Humberto Souza (org.). Comentários ao 

direito penal econômico brasileiro. Belo Horizonte: D’Plácido, 2017. p. 318). 
45  REALE JÚNIOR, Miguel. (coord.). Código penal comentado. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 70. 
46  HILGENDORF, Eric; VALERIUS, Brian. Direito penal: parte geral. São Paulo: Marcial Pons, 2019. p. 

110. 
47  VIANA, Eduardo. Dolo como compromisso cognitivo. São Paulo: Marcial Pons, 2017. p. 61-62. 
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Com relação ao elemento volitivo, considerando que a produção do resultado típico é 

o seu objeto de referência, registramos que não há uma solução única, pois o seu nível de 

manifestação varia conforme a espécie de dolo, podendo ser mais acentuada ou mais branda48. 

Temos, portanto, que o grau de expressão da vontade é determinado pela própria configuração 

da espécie de dolo. Quanto ao dolo direto, trata-se da conduta praticada para atingir 

determinada finalidade, revelando a expressão da vontade ou do querer em seu grau mais 

intenso.  

 

c) Qual o marco temporal do conhecimento e da vontade? 

 

No que diz respeito ao marco temporal do elemento cognitivo, é importante a 

observância de dois recortes, em relação ao objeto do conhecimento (o que se conhece) e em 

relação ao tempo do conhecimento propriamente dito (quando se conhece). Com relação ao 

objeto (representação dos elementos constitutivos do tipo objetivo e da possibilidade de 

ocorrência do resultado típico), o autor deve ter conhecimento não só das circunstâncias 

presentes no momento da prática delitiva, mas também daquelas futuras, que decorrerão da 

sua ação, como o curso causal e o resultado, ainda que parcialmente e na forma de previsão49.  

Sob o ponto de vista do segundo recorte, o conhecimento exigido do autor deve estar 

presente no momento da realização da ação típica, em caráter simultâneo à sua conduta50. 

Entende-se, contudo, que não há necessidade de representação durante toda a realização da 

ação, mas ao menos durante a parte da conduta que desencadeia o processo causal típico, 

afastando-se as situações de dolo anterior ou posterior51.  

É de suma importância que esse juízo seja feito com clareza, pois no momento em que 

é proferida uma sentença, com a compreensão de todo o cenário que envolveu a(s) prática(s) 

delitiva(s) e com a ampla produção probatória disponível, pode haver uma tendência de 

vinculação da conduta do acusado (ex ante) ao plano temporal a partir do contexto revelado 

no decorrer da persecução penal (ex post), eventualmente conduzindo a pressuposições que 

 
48  VIANA, Eduardo. Dolo como compromisso cognitivo. São Paulo: Marcial Pons, 2017. p. 64. 
49  CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito penal: parte geral. 3. ed. Curitiba: ICPC; Conceito Editorial, 

2008. p. 134. 
50  Muito embora seja exigido do autor o conhecimento concomitante à prática da ação, dados e 

acontecimentos anteriores e posteriores podem servir para demonstrar que no momento da prática da 

ação o autor tinha conhecimento da ação típica que realizava. Ou seja, poderá ser identificado o 

conhecimento a partir de circunstâncias objetivas que levem à sua compreensão, desde que de forma 

segura e inequívoca (REALE JÚNIOR, Miguel. (coord.). Código penal comentado. São Paulo: Saraiva, 

2017. p. 72). 
51  CIRINO DOS SANTOS, op. cit., p. 150. 
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não refletem a realidade do conhecimento disponível ao agente à época do fato. Isso porque, o 

arcabouço de informações acessíveis às partes em sede de uma ação penal complexa (com 

multiplicidade de agentes e de crimes) não é o mesmo disponível ao réu quando da prática 

delitiva, o que deve ser observado para que não se exija do sujeito mais do que aquilo que 

conhecia ao tempo da conduta. 

Assim como o conhecimento, a vontade integrante do dolo deve ser atual e estar 

presente no momento da prática da ação típica, sendo irrelevante uma vontade, para fins de 

configuração da dimensão volitiva do dolo, se não contemporânea à realização da conduta 

descrita pelo tipo objetivo52. Fora do contexto de realização da conduta típica, a vontade é um 

mero desejo ou plano não concretizado, pois é somente a execução da ação que materializa a 

sua existência. 

Uma das questões controvertidas no que tange ao elemento volitivo, que fortalece o 

debate sobre a sua (des)necessidade para o tipo doloso, é a dificuldade de sua constatação e 

consequente prova da sua existência no momento da prática da conduta. Em se tratando de 

atitude interna do agente, o acesso a este querer e a sua efetiva demonstração podem revelar-

se tarefas de alta complexidade e sem solução pacífica e satisfatória (2.3 infra). A 

impossibilidade de acesso ao intelecto do autor é um fato, o que varia é a forma com que este 

fato é contornado: mediante a sua exclusão, o que é a proposta das teorias cognitivas53, ou por 

intermédio de uma adaptação para viabilizar a sua aferição, o que vem sendo feito pelo 

entendimento dominante54. 

 

d) Qual a consequência da ausência dos elementos cognitivo e volitivo? 

 

A falta de conhecimento de algum dos elementos constitutivos do tipo objetivo atrai a 

incidência do erro de tipo, o que, por consequência, afasta o dolo, nos termos do já 

mencionado art. 20 do Código Penal. Assim, se ausente a representação do autor acerca das 

circunstâncias elementares do tipo, resta prejudicada a atribuição de tipicidade dolosa à sua 

conduta, remanescendo a punibilidade apenas em caso de previsão do tipo penal na 

modalidade culposa. Por outro lado, se a falta de conhecimento é relacionada à ilicitude da 

 
52  REALE JÚNIOR, Miguel. Fundamentos de direito penal. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 173. 
53  Por todos: (VIANA, Eduardo. Dolo como compromisso cognitivo. São Paulo: Marcial Pons, 2017). 
54  Prepondera a constatação do elemento volitivo a partir de dados e circunstâncias do caso concreto, que 

será orientada a partir do senso comum e da experiência. Conforme Reale Júnior, o acontecimento interno 

será verificado a partir de acontecimentos externos54, conforme veremos em ponto específico (2.3 infra). 



28 

conduta, configura-se erro de proibição, que não atinge o dolo, mas tão somente a 

culpabilidade55 (art. 21 do CP)56. 

O conhecimento exigido pelo dolo deve compreender todos os elementos do tipo 

objetivo, variando a profundidade do conhecimento exigido conforme a natureza dos 

elementos (descritivos ou de remissão normativa), devendo ser contemporâneo à realização da 

ação típica (simultâneo ao menos em relação à ação que desencadeia o processo causal) e 

compreendendo o resultado (no mínimo como previsível), de forma que a sua ausência pode 

ensejar a configuração do erro de tipo e o consequente afastamento do dolo da conduta.  

No mesmo sentido, em não sendo identificado o elemento volitivo, seja em sua 

manifestação mais expressiva como finalidade (dolo direto), seja nas formas mais brandas 

(dolo direto de segundo grau e dolo eventual), fica inviabilizada a imputação dolosa, ao 

menos para o entendimento dominante, tendo em vista que o plano volitivo é justamente o 

pressuposto essencial da tipicidade dolosa para a concepção volitiva dominante. 

 

2.2 DOLO EVENTUAL 

 

2.2.1 Componentes 

 

O dolo eventual é a espécie na qual a manifestação da dupla dimensão do dolo é mais 

moderada pois, usualmente, o conhecimento se afasta da zona da alta probabilidade, dando 

lugar à concreta possibilidade, e a vontade é substituída por uma atitude de concordância do 

autor57. Se a complexidade já acompanha os elementos subjetivos desde as suas modalidades 

mais elementares, em razão do grau de abstração do seu conteúdo e das suas dificuldades de 

verificação e de comprovação, essa natureza complexa se acentua no âmbito das figuras 

limítrofes do dolo eventual e da culpa consciente, cujos conteúdos são ainda mais intangíveis 

e podem ser confundidos em razão das semelhanças que carregam.  

A substância destes elementos apresenta contornos muitas vezes nebulosos, com 

distintas interpretações, o que dificulta nossa tarefa de partir de um ponto homogêneo e bem 

delimitado, isso sem entrar no mérito da discussão sobre a sua coerência e a sua legitimidade, 

 
55  TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 

267. 
56  Art. 21: O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de 

pena; se evitável, poderá diminui-la de um sexto a um terço. 
57  ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoria del delito. 

2. ed. Tradução: Diego-Manuel Luzon Peña et al. Madrid: Editorial Civitas, 1997. p. 416; VIANA, 

Eduardo. Dolo como compromisso cognitivo. São Paulo: Marcial Pons, 2017. p. 73-74. 
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o que foge aos limites deste trabalho. Não discutiremos a validade da conformação defendida 

pelo entendimento tradicional, que exige a constatação do duplo elemento do dolo, mesmo em 

sede de dolo eventual. O que buscamos, portanto, é examinar o cenário posto e tentar dele 

extrair a compreensão mais clara e uniforme acerca do conteúdo do dolo eventual, a partir do 

entendimento preponderante no ordenamento jurídico brasileiro, sem nos descuidarmos da 

existência de outras correntes que ganham força e justificam importantes debates58. 

O denominador comum, extraído do entendimento que consideramos majoritário, com 

base em uma intepretação combinada das disposições legais dos arts. 18, I, e 20 CP, é no 

sentido de que, para caracterização do dolo eventual, é necessária uma representação pelo 

autor dos elementos constitutivos do tipo objetivo, ainda que relativa, de forma a prever a 

possibilidade de que sobrevenha o resultado típico em decorrência de sua conduta, 

complementada por uma manifestação de anuência em relação a este (eventual) resultado. 

No âmbito do dolo direto delimitamos, a partir da resposta a alguns quesitos, o 

conteúdo do seu duplo elemento. Com relação ao dolo eventual, examinaremos os mesmos 

quesitos para identificação dos seus pressupostos. Assim, importa responder (a) o que 

constitui o elemento cognitivo e o elemento volitivo? (b) quais graus de conhecimento e de 

expressão da vontade são exigidos? (c) quais os marcos temporais do conhecimento e da 

vontade? e (d) qual a consequência da ausência dos elementos?  

Registramos, por oportuno, que nos pontos nos quais as respostas encontradas quando 

do exame do dolo direto se aplicarem ao dolo eventual, o leitor será remetido àquelas 

soluções, para evitar tautologia. 

 

a) O que constitui o elemento cognitivo e o elemento volitivo? 

 

Assim como no campo do dolo direto, no dolo eventual o elemento cognitivo é 

formado pelo conhecimento dos elementos do tipo objetivo, que podem ser de natureza 

descritiva e/ou de remissão normativa, conforme apontado (2.1.2.1 “a” supra), e por sua 

 
58  Sobre o avanço das concepções cognitivas, que rechaçam o elemento volitivo enquanto componente do 

dolo: (PUPPE, Ingeborg. A distinção entre dolo e culpa. Tradução: Luís Greco. São Paulo: Manole, 2004; 

GRECO, Luís. Dolo sem vontade. In: SILVA DIAS, Augusto et al. (org.). Liber Amicorum de José de 

Sousa e Brito. Coimbra: Almedina, 2009. p. 885-905; VIANA, Eduardo. Dolo como compromisso 

cognitivo. São Paulo: Marcial Pons, 2017; SANTOS, Humberto Souza. Problemas estruturais do conceito 

volitivo de dolo. In: GRECO, Luís; LOBATO, Danilo (coord.). Temas de direito penal: parte geral. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2008. p. 263-292; MARTELETO FILHO, Wagner. Dolo e risco no direito penal: 

fundamentos e limites para a normativização. São Paulo: Marcial Pons, 2020). 
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imediata relação subjetiva com o resultado típico, nos termos das previsões do Código Penal 

(art. 18, I c/c art. 20 CP).  

Nesta espécie, a previsão quanto à possibilidade de realização do resultado mostra-se 

como uma consequência apenas eventual, pois figura como risco resultante da conduta 

perpetrada e não mais como parte de um plano traçado pelo autor59. O agente deve conhecer, 

em alguma medida, os elementos do tipo objetivo, a partir do que representará a possibilidade 

de ocorrência do resultado delitivo60. Quando se fala no elemento cognitivo do dolo eventual, 

a expressão reiteradamente reproduzida na doutrina dominante é que há a representação da 

possibilidade de ocorrência do resultado, ou que a realização do tipo é uma consequência 

possível da conduta61. 

De outra sorte, o elemento volitivo adquire especial relevância em razão do próprio 

texto da lei (art. 18, I, CP), que relaciona expressamente o dolo eventual à assunção do risco 

de produção do resultado, em contraposição à conformação do dolo direto, que é prevista 

como querer a produção do resultado. Portanto, o componente volitivo deixa de caracterizar 

a vontade plena, revelando uma espécie de consentimento do autor – sempre vinculados à 

eventual realização do resultado típico62. Não há acordo quanto ao conteúdo exato do 

elemento volitivo e nem mesmo quanto à sua necessidade, esta última ao menos para a parte 

da doutrina que rechaça a concepções volitivas63. Para o entendimento dominante, todavia, 

 
59  Nessa linha, Roxin afirma que “con dolo eventual actúa quien no persigue un resultado y tampoco lo 

prevé como seguro, sino que sólo prevé que es posible que se produzca, pero para el caso de su 

producción lo asume en su voluntad.” (ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general. Tomo I. 

Fundamentos. La estructura de la teoria del delito. 2. ed. Tradução: Diego-Manuel Luzon Peña et al. 

Madrid: Editorial Civitas, 1997. p. 415). 
60  Conforme o entendimento majoritário, em regra o dolo direto se situa no território da certeza da 

realização do resultado delitivo ou, ao menos, da alta probabilidade, enquanto o dolo eventual está na 

zona da dúvida, revelando apenas a eventual ocorrência do resultado. Nesse sentido: (REALE JÚNIOR, 

Miguel. Fundamentos de Direito Penal. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 178-179; VIANA, 

Eduardo. Dolo como compromisso cognitivo. São Paulo: Marcial Pons, 2017. p. 74). Contudo, também é 

reconhecido o dolo direto em casos nos quais a previsão do resultado é uma possibilidade, conforme 

referimos acima (2.1.2.1, “b”, supra). 
61  Por todos: (ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la 

teoria del delito. 2. ed. Tradução: Diego-Manuel Luzon Peña et al. Madrid: Editorial Civitas, 1997. p. 

415). 
62  “O elemento volitivo do dolo consistiria, então, em que o agente aprova o resultado no sentido jurídico; 

resigna-se com a sua ocorrência (in Kauf nimmt); conforma-se com o resultado; o aceita para si; se 

apropria dele; o vê-assim-para si, ou julga para si como válido que o resultado não é improvável”. 

(PUPPE, Ingeborg. Estudos sobre imputação objetiva e subjetiva no direito penal. São Paulo: Marcial 

Pons, 2019. p. 85-86). 
63  Nesse sentido: (MARTELETO FILHO, Wagner. Dolo e risco no direito penal: fundamentos e limites 

para a normativização. São Paulo: Marcial Pons, 2020; VIANA, Eduardo. Dolo como compromisso 

cognitivo. São Paulo: Marcial Pons, 2017; PUPPE, Ingeborg. A distinção entre dolo e culpa. Tradução: 

Luís Greco. São Paulo: Manole, 2004; SANTOS, Humberto Souza. Elementos fundamentais de um 

conceito de dolo político-criminalmente orientado. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 97, p. 87-

118, 2012. E-book). 
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independente da intensidade de sua expressão, o elemento volitivo é tido como pressuposto 

inafastável para configuração do dolo64. 

Resumidamente, o dolo eventual é composto pela representação dos elementos do tipo 

objetivo, ainda que a partir de um conhecimento relativo, de forma a permitir a representação 

de eventual ocorrência do resultado típico (elemento cognitivo), o qual é, em alguma medida, 

assentido pelo autor (elemento volitivo). 

 

b) Qual o grau de conhecimento e de expressão da vontade exigido? 

 

Considerando que a existência de distintas espécies de dolo decorre da diferente 

expressividade de seus componentes em cada modalidade, e que no dolo direto há integral 

intensidade nos elementos cognitivo e volitivo65, Roxin aponta para uma redução desta 

potência do duplo elemento no âmbito do dolo eventual, o que, em suas palavras, configura 

uma perda da substância do dolo66. 

O conhecimento abrange as circunstâncias elementares do tipo, ainda que em menor 

grau de compreensão se comparado ao dolo direto. Não há um posicionamento claro e 

homogêneo da doutrina acerca da sua exata delimitação. Contudo, o que se denota ao analisar 

o emprego do dolo eventual aos delitos em concreto, na doutrina e na jurisprudência, é que é  

aceita uma espécie de conhecimento relativo67. É o que ocorre nos crimes de lavagem de 

dinheiro, nos quais é admitida a desconfiança ou a suspeita da origem ilícita dos recursos, em 

oposição à certeza (2.5.2, “d”, infra). Assim, embora haja aparente acordo quanto à perda de 

intensidade deste elemento em relação ao dolo direto, a sua conformação não é precisa, de 

 
64  Nessa linha, Wunderlich declara que o elemento volitivo é obrigatório, figurando como dado essencial do 

dolo, sob pena de elasticidade indevida do conceito. (WUNDERLICH, Alexandre. O dolo eventual nos 

homicídios de trânsito: uma tentativa frustrada. In: BADARÓ, Gustavo Henrique (org.). Doutrinas 

essenciais - direito penal e processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. v. 2. p. 1185). 
65  Duas ressalvas merecem ser feitas, que valem para todo este subponto: (i) as posições apresentadas 

revelam uma espécie de síntese extraída do entendimento majoritário, não obstante as diversas distinções 

de maior ou menor relevância, até mesmo dentro do próprio entendimento predominante; (ii) as posições 

levam em conta a generalidade dos casos, aqueles considerados como “padrão”, entretanto, não se 

descuida da necessidade de reflexão e de ajustes quando se trata de casos “limite” ou que desafiam em 

alguma medida os conceitos.  
66  ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoria del delito. 

2. ed. Tradução: Diego-Manuel Luzon Peña et al. Madrid: Editorial Civitas, 1997. p. 416. Na mesma 

esteira: (VIANA, Eduardo. Sobre a estrutura do dolo. Revista de Estudos Criminais, n. 77, p. 73, 

abr./maio 2020). 
67  Sobre o ponto, Avelar e Bottini debatem a aceitação, pela doutrina, do conhecimento potencial ou relativo 

para configuração do dolo, notadamente para fatos antecedentes cuja ciência é requisito do tipo penal. 

(AVELAR, Michael Procopio Ribeiro Alves; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Cegueira deliberada: a 

imputação dolosa sem conhecimento. Revista de Direito Penal Econômico e Compliance, ano 1, p. 122-

124, out./dez. 2020). 
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forma que as soluções possíveis transitam entre distintos níveis de representação dos 

elementos do tipo objetivo: a dúvida ou abstrata suspeita quanto à(s) circunstância(s) 

elementar(es)68, a robusta suspeita ou desconfiança69 ou, ainda, o conhecimento efetivo70. 

No que diz respeito à previsão de ocorrência do resultado, não é suficiente uma 

simples dúvida ou possibilidade infundada, deve haver concretude na representação, para que 

seja pelo menos previsível ao autor a sua ocorrência71. A determinação deste grau de 

possibilidade deve ser feita a partir das circunstâncias do caso concreto, considerando-se os 

fatores favoráveis à ocorrência do eventual resultado com base na experiência comum, de 

forma que o autor deve, ao menos, considerar que o resultado não é improvável72.  

Como vimos, o elemento volitivo é que perde mais intensidade, pois assume a 

configuração de um estado interno de conformação do autor com o eventual resultado, ao 

invés de perseguir uma finalidade para alcançá-lo, o que enseja a sua interpretação como um 

substitutivo da vontade para parte da doutrina73. Destacamos que a atitude de concordância ou 

assunção não está direcionada ao resultado em si, mas sim à sua possibilidade de 

 
68  Nesse sentido: (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. v. 1. 26. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2020. p. 381-382). 
69  Badaró e Bottini afirmam, quanto à configuração do dolo eventual, embora não concordem com a sua 

admissão, que: “deve o intérprete reconhecer um contexto de suspeita robusta, na qual o agente percebe o 

risco efetivo de que tais bens provenham de atos ilícitos [...]”. (BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, 

Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais. 4. ed. rev. atual. ampl. São 

Paulo: RT, 2019. p. 135). 
70  Este é o entendimento de Callegari: “Adverte-se que não se trata apenas de necessidade de conhecimento 

a respeito da eventual ocorrência do resultado proibido como decorrência da conduta do agente. O 

elemento cognitivo próprio do dolo eventual exige, mais do que isso, o conhecimento dos elementos 

objetivos que compõem o tipo penal incriminador a ser praticado pelo agente”. (CALLEGARI, André 

Luís; WEBER, Ariel Barazzetti. Lavagem de dinheiro. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017. 

E-book). 
71  MIR PUIG, Santiago. Direito penal: fundamentos e teoria do delito. Tradução: Cláudia Viana Garcia, 

José Carlos Nobre Porciúncula Neto. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 220-221. 
72  TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. p. 288; BERRUEZO, 

Rafael. El tipo subjetivo: el dolo. In: KINDHÄUSER, Urs et al. Imputación Subjetiva: seis aportes 

fundamentales al debate jurídico-penal contemporáneo. Lima: Ediciones Olejnik, 2017. p. 143.  
73  Para Viana, os defensores da concepção volitiva recorrem à artifícios de natureza linguística para traduzir 

um sentimento equivalente ao propósito, o que o autor denomina de substitutivos linguísticos. (VIANA, 

Eduardo. Dolo como compromisso cognitivo. São Paulo: Marcial Pons, 2017. p. 89). Ainda, destaca-se a 

crítica de Puppe às teorias volitivas, quando afirma que “Todas as expressões com as quais se tenta 

descrever esse conceito estendido de vontade, como acolher em sua vontade, anuir, assumir o risco 

aprovando o resultado, são transformadas em ambíguas, utilizadas por um lado em sentido descritivo, 

psicológico, por outro em sentido normativo, atributivo. Em sentido normativo, são usadas para definir o 

conceito de dolo em sentido amplo e para legitimar essa descrição como um substitutivo da vontade. Em 

sua aplicação ao caso concreto, aparecem elas em sentido descritivo-psicológico” (PUPPE, Ingeborg. A 

distinção entre dolo e culpa. Tradução: Luís Greco. São Paulo: Manole, 2004. p. 50).  
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ocorrência74. Ou seja, o autor, em alguma medida, aceita uma dúvida quanto ao efeito futuro 

de sua conduta. 

Não obstante as zonas cinzentas e as distintas posições existentes, há acordo ao menos 

quanto à necessidade de concreta previsão sobre a eventual ocorrência do resultado delitivo, 

mediante o conhecimento, ao menos relativo, das circunstâncias do tipo, somada à uma 

atitude de conformação do autor com relação ao risco de realização do resultado típico75. 

 

c) Quais os marcos temporais do conhecimento e da vontade? 

 

As cargas cognitiva (representação da possibilidade de ocorrência do resultado a partir 

do conhecimento das circunstâncias do tipo objetivo) e volitiva (atitude de conformação com 

o risco de produção do resultado), assim como no dolo direto, devem estar presentes quando 

da prática da conduta pelo autor, como referimos (2.1.2.1 “c” supra). Ou seja, enquanto 

coloca em marcha sua ação, o autor deve estar ciente das circunstâncias que justificam a 

previsão de ocorrência do fato típico e, nesta mesma oportunidade, deve consentir com a 

eventual perfectibilização do possível resultado. 

 

d) Qual a consequência da ausência dos elementos? 

 

A ausência de quaisquer dos elementos que constituem a dupla dimensão do dolo 

motiva o seu afastamento, por força das supracitadas previsões legais do Código Penal 

brasileiro, nos termos do que expusemos quando da análise dos elementos no âmbito do dolo 

direto (2.1.2.1 “d” supra). Em regra, ao dolo eventual é aplicável a mesma lógica de que, com 

o desconhecimento dos elementos do tipo objetivo pelo agente, exclui-se o dolo - ainda que 

eventual, pois a determinação do art. 20 CP mantém-se hígida.  

Entretanto, esta fórmula tem sido ajustada conforme o entendimento quanto ao grau 

exigido de representação das circunstâncias elementares do tipo. Em se admitindo a 

caracterização do conhecimento relativo acerca dos elementos do tipo objetivo, os limites do 

 
74  ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: volume 

1, parte geral. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 
75  Não se descuida, entretanto, que permanecem abertas e em desenvolvimento as avaliações precisas acerca 

do que efetivamente consistem e como se constatam a previsão concreta e a atitude de concordância do 

autor, isto é, os conhecidos problemas de definição e de prova do conceito volitivo, nas palavras de 

Greco. (GRECO, Luís. Dolo sem vontade. In: SILVA DIAS, Augusto et al. (org.). Liber Amicorum de 

José de Sousa e Brito. Coimbra: Almedina, 2009. p. 871). 
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(des)conhecimento para fins de incidência do erro de tipo acabam por ser adaptados. Isto é, 

ainda que o autor não conheça com plena certeza as elementares do tipo, ou que tenha 

fundadas suspeitas ao praticar a conduta, estará preenchido o pressuposto do elemento 

cognitivo e, portanto, restará afastada a hipótese do erro de tipo. A realização do resultado 

típico figura como uma possibilidade, pois é acompanhada de uma dúvida, por esta razão o 

resultado é eventual. Sem embargo, é imprescindível no mínimo a sua previsão para que 

esteja devidamente preenchido o conteúdo do elemento cognitivo. 

No que diz respeito ao elemento volitivo, a sua ausência pode apontar para três 

possíveis consequências. Se houver manifestação mais intensa do que a atitude de 

conformação com a possibilidade de ocorrência do resultado, desloca-se a tipicidade dolosa 

para o campo do dolo direto, se não houver manifestação do vínculo subjetivo do autor com a 

possível produção do resultado (= ao menos consentimento), entraremos na discussão quanto 

à ocorrência culposa e, por fim, em não havendo previsão legal que permita a configuração 

culposa no caso concreto, haverá espaço para o reconhecimento da atipicidade da conduta, por 

falta de preenchimento dos requisitos de tipicidade subjetiva. 

 

2.2.2 Limite entre dolo eventual e culpa consciente 

 

A zona limítrofe entre o dolo e a culpa é uma discussão antiga, cuja relevância não se 

dissipou com o passar dos anos. Antes pelo contrário, com o desenvolvimento e o avanço do 

direito penal novas razões reiteram a importância desta delimitação76. Não pretendemos 

discutir profundamente esta densa controvérsia, mas tão somente verificar o estado da arte e 

extrair os pontos de acordo que interessam à construção deste marco teórico.  

A dificuldade de delimitação entre dolo eventual e culpa consciente decorre da 

estrutura comum que compartilham: (i) a possibilidade de ocorrência do resultado, (ii) ainda 

que não seja desejado pelo autor77. Segundo Figueiredo Dias, entre as duas figuras há uma 

sobreposição inevitável no plano do elemento intelectual78. Para solução desta demanda, 

portanto, importa a identificação do elemento capaz de distinguir as duas figuras. Partindo da 

 
76  Por outro lado, há entendimentos dissonantes, questionando o sistema vigente e a necessidade desta 

delimitação. Nesse sentido, Hörnle propõe, no direito penal alemão, de lege ferenda, a leviandade como 

integrante de um sistema tripartido, abarcando condutas que seriam enquadradas tanto como dolo 

eventual, quanto como culpa consciente. (HÖRNLE, Tatjana. Apelo para o abandono da categoria do 

“dolo eventual”. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 178, p. 79-101, abr. 2021. E-book). 
77  MIR PUIG, Santiago. Direito penal: fundamentos e teoria do delito. Tradução: Cláudia Viana Garcia, 

José Carlos Nobre Porciúncula Neto. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 216. 
78  DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral: tomo I: questões fundamentais: a doutrina geral do 

crime. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 368. 
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premissa de que o dolo eventual manifesta a conformação do autor com a possibilidade de 

ocorrência do resultado quando da prática da conduta, o entendimento majoritário direciona à 

carga volitiva a tarefa de fixação da fronteira entre o dolo eventual e a culpa consciente, uma 

vez que este é o único componente exclusivo das figuras dolosas.  

Diversas teorias foram formuladas pela doutrina com o objetivo de compreender a 

exata delimitação do conteúdo do dolo e, assim, permitir a identificação do limite que o 

separa da culpa. Contudo, não há uma resposta única ou mesmo preponderante, visto que as 

teorias coexistem na discussão doutrinária e jurisprudencial. Indicaremos brevemente os 

argumentos apresentados pelas principais teorias, como forma de compor o raciocínio, mas 

conscientes da profundidade da discussão que segue em desenvolvimento atualmente e cuja 

extensão não percorreremos. 

A formulação das teorias compreende a atribuição de significado e de grau de 

relevância aos elementos conformadores da dupla dimensão do dolo, de forma que são 

divididas em dois grandes grupos, conforme a linha que adotam quanto aos elementos 

constitutivos do dolo. As teorias volitivas são aquelas que dão ênfase à vontade, enquanto as 

teorias cognitivas consideram apenas a relevância da representação, dispensando a 

manifestação de qualquer carga volitiva. Ainda, há uma corrente que inclui uma terceira 

categoria, composta pelas teorias de perigo que, embora também integrantes da concepção 

cognitiva, baseiam-se na noção de perigo do resultado como chave para delimitação entre a 

área do dolo e da culpa.   

As chamadas teorias volitivas requerem a existência da dupla dimensão do dolo, pois 

consideram que o elemento volitivo é que traz a relevância exigida para a configuração do 

tipo doloso, em complementação ao elemento cognitivo. Ancoradas no elemento psíquico do 

autor, as teorias volitivas dão diferentes expressões ao querer o resultado, na tentativa de 

delimitar a sua configuração, especialmente quanto à adaptação em sede de dolo eventual.79  

Para parte da doutrina, o Código Penal brasileiro teria adotado a teoria do 

consentimento, ou ao menos se aproximado de sua concepção, segundo a qual a afirmação do 

dolo dar-se-ia por meio da vontade dirigida ao resultado, no caso do dolo direto, ou de uma 

atitude do autor no sentido de consentir ou aprovar o possível resultado típico, no caso do 

 
79  Segundo Viana, a doutrina busca retratar a vontade através do questionamento sobre como se sente o 

autor diante da produção do resultado, o que é feito por intermédio de substitutivos do querer no cenário 

do dolo eventual (VIANA, Eduardo. Dolo como compromisso cognitivo. São Paulo: Marcial Pons, 2017. 

p. 89). 
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dolo eventual. Embora as teorias volitivas80 sejam alvo de discussões e críticas quanto à sua 

suficiência e efetividade, seguem sendo acatadas pelo entendimento dominante na doutrina e 

na jurisprudência, com base na posição firmada por HUNGRIA81, conforme referimos 

anteriormente. 

Uma das principais críticas dirigidas às teorias de cunho volitivo é decorrente da 

ambiguidade na interpretação do elemento volitivo, sendo a vontade interpretada como 

conceito psicológico-descritivo, e, por vezes, com sentido atributivo-normativo82. A primeira 

forma de interpretação do elemento considera tão somente o conteúdo psicológico da atitude 

do autor, enquanto a segunda vertente não interpreta o elemento volitivo como sendo 

exclusivamente psíquico, mas sim atribui normativamente a vontade a partir da interpretação 

do comportamento83 ou de dados circunstanciais84.  

Por outro lado, as teorias cognitivas atribuem relevância exclusiva ao elemento 

cognitivo, dispensando a carga volitiva para configuração do dolo85. Vem ganhando força o 

rol de adeptos das teorias cognitivas, que passaram a trazer importantes reflexões e 

proposições para o tema, buscando impugnar as concepções volitivas86 e superar os entraves 

 
80  A chamada teoria da indiferença também integra o grupo de teorias volitivas, enfatizando a atitude 

psíquica a partir da indiferença do autor em relação à realização da conduta típica, isto é, o elemento 

volitivo representaria uma não-oposição à ofensa ao bem jurídico. 
81         HUNGRIA, Nelson; FRAGOSO, Heleno Cláudio. Comentários ao Código Penal. 5 ed. Volume I. Tomo 

II. Rio de Janeiro: Forense, 1978 
82  As diferenças ficam mais claras se imaginamos o caso do estudante que não estuda até a véspera da prova 

e, ao abrir livro, recebe um telefonema, sai, bebe, não dorme e chega direto da discoteca para fazer a 

prova. Pode ser que ele lamente com sinceridade a reprovação: “Minha vontade não era isso”, “foi sem 

querer”. O amigo honesto talvez responda: “não reclame, você quis ser reprovado”. Neste diálogo, o 

estudante usa o termo vontade em sentido psicológico Descritivo, o amigo em sentido atributivo-

normativo”. (GRECO, Luís. Dolo sem vontade. In: SILVA DIAS, Augusto et al. (org.). Liber Amicorum 

de José de Sousa e Brito. Coimbra: Almedina, 2009. p. 886-887). No mesmo sentido, Santos alerta que a 

interpretação da vontade no âmbito da teoria volitiva se dá de forma ambígua, ora em sentido psicológico 

descritivo, ora em sentido atributivo-normativo, o que enseja a incoerência dessa linha de argumentação. 

(SANTOS, Humberto Souza. O dolo nos crimes econômicos e empresariais. In: LOBATO, José Danilo 

Tavares; MARTINELLI, João Paulo Orsini; SANTOS, Humberto Souza (org.). Comentários ao direito 

penal econômico brasileiro. Belo Horizonte: D’Plácido, 2017. p. 243). 
83  MARTELETO FILHO, Wagner. Dolo e risco no direito penal: fundamentos e limites para a 

normativização. São Paulo: Marcial Pons, 2020. p. 293 e ss. 
84  SANTOS, Humberto Souza. O dolo nos crimes econômicos e empresariais. In: LOBATO, José Danilo 

Tavares; MARTINELLI, João Paulo Orsini; SANTOS, Humberto Souza (org.). Comentários ao direito 

penal econômico brasileiro. Belo Horizonte: D’Plácido, 2017. p. 244. 
85  Neste âmbito estão incluídas a teoria da representação ou da possibilidade, que apresenta o limite entre as 

figuras dolosas e culposas a partir do grau de possibilidade da ocorrência do resultado previsto pelo autor, 

e a teoria da probabilidade, que exige uma versão qualificada da representação, com a configuração do 

dolo eventual quando a lesão ao bem jurídico for considerada como provável, revelando um grau de 

exigência maior do que na teoria da possibilidade. 
86  Puppe e Greco há muito denunciam a ambiguidade ensejada pela utilização do elemento volitivo ora em 

sentido descritivo-psicológico, ora em sentido atributivo normativo. (PUPPE, Ingeborg. A distinção entre 

dolo e culpa. Tradução: Luís Greco. São Paulo: Manole, 2004; GRECO, Luís. Dolo sem vontade. In: 

SILVA DIAS, Augusto et al. (org.). Liber Amicorum de José de Sousa e Brito. Coimbra: Almedina, 
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das teorias cognitivas antecessoras87. Por fim, as teorias de perigo são aquelas nas quais o 

critério que permite a imputação dolosa é a determinada qualidade do perigo da ação 

praticada88. O principal impacto da eventual adoção das teorias de cunho cognitivo/de perigo 

para o direito penal é o acolhimento de uma concepção unitária, abandonando-se a estrutura 

tripartida que apresenta distinção entre as espécies dolosas e encarando uma forma única de 

dolo89, a qual se distingue da culpa consciente a partir de fundamentos como a gradação da 

intensidade do conhecimento, mediante a identificação do nível de controle que autor pode ter 

sobre a sua conduta.  

Em que pese a proposição destas diversas teorias, não há uma que apresente solução 

absolutamente adequada à problemática do limite entre dolo e culpa, de forma que a questão 

não apresenta unanimidade e segue em debate na doutrina.  

 

2.2.3 Pontos de acordo 

 

Na linha do que propõe Raguès I Vallès, diante da controvérsia em torno do conceito 

de dolo e das inúmeras discussões vigentes sobre o tema, há que se pautar pelo que o autor 

denomina de consenso divergente, que é a busca de um acordo, não obstante as concepções 

dissonantes que coexistem90. Por esta lógica, buscando identificar os pontos de acordo da 

 
2009. p. 885-905). No Brasil, Santos arrola este e outros problemas das teorias volitivas e que 

justificariam o seu abandono. (SANTOS, Humberto Souza. Problemas estruturais do conceito volitivo de 

dolo. In: GRECO, Luís; LOBATO, Danilo (coord.). Temas de direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008. p. 263-292). 
87  Destacam-se, nesse contexto: (MARTELETO FILHO, Wagner. Dolo e risco no direito penal: 

fundamentos e limites para a normativização. São Paulo: Marcial Pons, 2020; FEIJÓO SÁNCHEZ, 

Bernardo. La distinción entre dolo e imprudencia en los delitos de resultado lesivo. Sobre la 

normativización del dolo. In: Cuadernos de Política Criminal, Madrid, Edersa, n. 65, 1998; PUPPE, 

Ingeborg. A distinção entre dolo e culpa. Tradução: Luís Greco. São Paulo: Manole, 2004; GRECO, Luís. 

Dolo sem vontade. In: SILVA DIAS, Augusto et al. (org.). Liber Amicorum de José de Sousa e Brito. 

Coimbra: Almedina, 2009. p. 885-905; VIANA, Eduardo. Dolo como compromisso cognitivo. São Paulo: 

Marcial Pons, 2017; SANTOS, Humberto Souza. Problemas estruturais do conceito volitivo de dolo. In: 

GRECO, Luís; LOBATO, Danilo (coord.). Temas de direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Renovar, 

2008. p. 263-292). 
88  Nesta categoria encontra-se a concepção defendida por PUPPE, que compreende o dolo a partir da 

representação, pelo autor, de um perigo qualificado a produzir o resultado, o que denomina de perigo 

doloso. (PUPPE, Ingeborg. A distinção entre dolo e culpa. Tradução: Luís Greco. São Paulo: Manole, 

2004. p. 87). Em linha semelhante, Viana defende que o dolo é o compromisso cognitivo assumido pelo 

autor com relação à realização do perigo criado, o que lhe confere domínio sobre a conduta (VIANA, 

Eduardo. Dolo como compromisso cognitivo. São Paulo: Marcial Pons, 2017, p. 294). 
89  GRECO, Luís. Dolo sem vontade. In: SILVA DIAS, Augusto et al. (org.). Liber Amicorum de José de 

Sousa e Brito. Coimbra: Almedina, 2009. p. 902; PUPPE, Ingeborg. A distinção entre dolo e culpa. 

Tradução: Luís Greco. São Paulo: Manole, 2004. p. 141-142. 
90  Para o autor, a identificação do consenso divergente permite que dele se extraiam os denominadores 

comuns que fundamentarão a definição de dolo. Para tanto, deve ser verificado sobre quais pontos existe 

unanimidade, o que determinará os denominadores comuns iniciais e, posteriormente, a análise deve 
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doutrina majoritária no que diz respeito à conformação da tradicional da conduta dolosa, 

podemos adotar uma definição de dolo compreendida a partir da parcela de denominadores 

comuns extraídos, sem prejuízo dos desencontros, considerando-se apenas os sinais comuns 

como ponto de partida. 

Das ponderações realizadas até aqui, pode-se concluir que há ao menos três pontos de 

(maior ou menor) acordo que permitem a identificação de uma espécie de denominador 

comum quanto à definição do dolo eventual e, consequentemente, do critério de distinção da 

culpa consciente: 

 

a)  1º: há acordo no que tange à necessidade do elemento cognitivo enquanto 

constitutivo do dolo91, embora haja dissenso quanto à sua forma de manifestação 

e à gradação do nível de conhecimento, conforme as distintas hipóteses 

existentes92, assim como há concordância quanto à indispensabilidade de que 

haja, no mínimo, a previsão do resultado como possível ou não improvável, a 

partir da representação, em alguma medida, dos elementos do tipo objetivo; 

 

b)  2º: embora restrito ao entendimento majoritário, que defende a concepção 

volitiva na qual estamos nos apoiando, há acordo quanto à necessidade de uma 

carga volitiva em complementação à cognitiva, retratada pelo consentimento do 

autor com relação à possível produção do resultado típico; 

 

c)  3º: por consequência da aproximação dos fundamentos da teoria da vontade/do 

consentimento ao texto do Código Penal (art. 18, I) pela doutrina dominante, a 

delimitação entre o dolo eventual e a culpa consciente se extrai do elemento 

volitivo. A existência de uma manifestação subjetiva de consentimento do autor 

com o eventual resultado93 é o dado que cumpre o papel de demarcar a fronteira 

entre a culpa e o dolo, uma vez que não há manifestação desta natureza no 

 
recair sobre os pontos em que não há consenso, para que se identifique se representam compreensão 

substancial ou não. (RAGUÉS I VALLÈS, Ramon. El dolo y su prueba en el proceso penal. Barcelona: 

Bosch, 1999. p. 155-156). 
91  Não obstante existam entendimentos dissonantes no âmbito da aplicação da teoria da cegueira deliberada, 

cf 2.4 infra, que acaba por descaracterizar o elemento cognitivo em sua estrutura padrão. 
92  Conforme referimos (2.2.1, “b”, supra), não é clara a manifestação da doutrina quanto à configuração do 

conhecimento no dolo eventual, podendo variar especialmente quanto à representação dos elementos do 

tipo objetivo, transitando entre as possibilidades da suspeita e da certeza, conforme a concepção. 
93  CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito Penal: parte geral. 2. ed. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2007. p. 

143. 
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âmbito da culpa em nenhuma de suas modalidades (consciente ou 

inconsciente)94.A distinção entre as duas figuras, portanto, parte da posição 

subjetiva do autor diante da possibilidade de ocorrência do resultado, levando 

em conta o elemento volitivo: em havendo sua aprovação, trata-se de dolo 

eventual, por outro lado, se o autor rechaça ou descarta a eventualidade 

representada, ao confiar na sua não produção, estaria afastado o dolo eventual95.  

 

Nesse sentido, sintetiza Tavares que “[...] no dolo eventual o agente deve ter refletido e 

estar consciente acerca da possibilidade da realização do tipo e, segundo seu plano para o fato, 

se tenha colocado de acordo a que, com sua ação, produzirá uma lesão do bem jurídico”96. É 

possível concluir que há uma espécie de acordo quanto ao conteúdo do dolo eventual, ainda 

que na forma de consenso divergente, como sugere Ragués I Vallès, quanto (i) à 

imprescindibilidade do elemento cognitivo para sua conformação (alguma representação das 

circunstâncias elementares do tipo + previsão do resultado ao menos como não improvável), 

(ii) à imprescindibilidade do elemento volitivo em complementação à carga volitiva (na forma 

de concordância do autor com a eventual produção do resultado) e (iii) ao elemento volitivo 

como critério diferenciador do dolo eventual e da culpa consciente. 

 

2.3 A PROVA DO DOLO (EVENTUAL) 

 

2.3.1 Procedimento: a operação lógica 

 

Considerando o enredo desta pesquisa, pensemos na seguinte situação:  

 

  A empresta sua conta bancária para que B receba valores, de origem ilícita, 

sacando-os posteriormente e entregando-os à C, secretário de B, conforme 

 
94  Segundo Araújo e Zaclis “tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente o agente detém o mesmo 

nível de representação do fato e das suas consequências, porém no primeiro caso ele aceita (tolera) o 

resultado e no segundo caso acredita que o resultado não ocorrerá”. (ARAÚJO, Marinha Pinhão Coelho; 

ZACLIS, Daniel. Tipicidade subjetiva no crime de descaminho. Críticas à aplicação da cegueira 

deliberada pela jurisprudência brasileira. In: REALE JÚNIOR, Miguel; MOURA, Maria Thereza de 

Assis (coord.). Coleção 80 anos do Código Penal: parte especial. v. 3. Tomo II. São Paulo: Thomson 

Reuters Brasil, 2020. p. 408). 
95  LUZÓN-PENÃ, Diego-Manuel. Reflexões sobre o dolo e o dolo eventual. Revista de Estudos Criminais, 

n. 77, p. 35-60, abr./jun. 2020. 
96  TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. 283-284. 
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combinado, contribuindo para os atos de ocultação e dissimulação dos recursos 

ilícitos. 

 

A descrição desta conduta de A (ocorrência fática = F), a princípio, é apta97 a 

configurar o crime de lavagem de dinheiro (LD). Para que se confirme a caracterização do 

crime, na linha da operação lógica do silogismo98, imperiosa a observância das seguintes 

etapas, conforme defende Pérez Manzano99: em primeiro lugar, há que se constatar a 

ocorrência fática (premissa menor), verificando os seus elementos objetivos e subjetivos e, 

num segundo momento, proceder à subsunção dos fatos constatados à norma correspondente 

(premissa maior)100 - no caso, a Lei nº 9.613/98.  

A determinação da ocorrência fática (F) se dá por meio de inferências probatórias, que 

consistem, sinteticamente, em examinar as informações e circunstâncias do caso (I), que são 

as provas e indícios disponíveis, para submetê-las à uma proposição (P) que permita afirmar a 

ocorrência fática (F). Portanto, as inferências são o procedimento de conexão das informações 

probatórias e com a ocorrência fática, através de proposições que podem ser fundamentadas 

por regras de experiência (inferência epistêmica), regras jurídicas (inferência normativa) ou 

regras conceituais (inferência interpretativa), de forma combinada ou individual101.  

As regras de experiência, habitualmente aplicadas à constatação do dolo, 

correspondem a uma estrutura na qual se considera que, pelas circunstâncias, o sujeito é 

 
97  Leia-se: apresenta os dados preliminares que viabilizam a discussão sobre a configuração do delito, o que 

será verificado por meio da configuração dos seus requisitos ou não.  
98  Conforme Engish: “A questão é logo a de saber se esta acusação é fundada. Para responder 

afirmativamente a esta questão, para concluir, portanto, por uma condenação do acusado, o tribunal tem 

de realizar duas operações: tem de, por um lado, verificar uma série de factos em que a acção criminosa 

se traduziu, verificar, e. g., que A consciente e intencionalmente envenenou a mulher para receber a sua 

herança e, por outro lado, tem de subsumir estes diferentes factos ao particular tipo legal de crime ao qual 

a consequência jurídica da punibilidade vai in abstracto conexa”. (ENGISH, Karl. Introdução ao 

pensamento jurídico. 7. ed. Tradução: João Baptista Machado. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

1996. p. 86). 
99  PÉREZ MANZANO, Mercedes. La delimitación entre prueba y subsunción del dolo en Derecho penal 

económico: el caso de los testaferros. In: CRESPO, Eduardo Demetrio (dir.). Derecho penal económico y 

teoría del delito. Valencia: Tirant lo blanch, 2020. p. 327-367. 
100  Nesse sentido, Hilgendorf e Valerius destacam que trata-se de verificar “se os pressupostos típicos da 

norma em questão se verificam no caso concreto e se, com isso, a consequência jurídica legalmente 

prevista deve ser imposta.” (HILGENDORF, Eric; VALERIUS, Brian. Direito penal: parte geral. São 

Paulo: Marcial Pons, 2019. p. 71). 
101  Sobre o ponto, colocam Matida e Herdy: “a determinação da premissa fática envolve, no mais das vezes, 

uma combinação de inferências probatórias, o que, por sua vez, significa a pluralidade de compromissos 

que o raciocínio sbre fatos deve abraçar para que as decisões judiciais estejam justificadas. Compromissos 

epistêmicos, normativos e conceituais formam parte da rotina intelectual do julgador ao ver-se diante da 

tarefa de formular a sua premissa fática.” (MATIDA, Janaina; HERDY, Rachel. As inferências 

probatórias: compromissos epistêmicos, normativos e interpretativos. In: CUNHA, José Ricardo (org.). 

Epistemologias críticas do direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 233). 
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conhecedor de determinadas circunstâncias, por exemplo: verificada a situação X, conclui-se 

que o sujeito S conhece Y102. De acordo com Ávila, as máximas de experiência expressam 

regularidades comportamentais advindas da avaliação racional da ação humana, figurando 

como suporte para as inferências probatórias sobre a conclusão103. Voltaremos a este ponto 

(2.3.2 infra). 

Segundo este processo, o exame das informações disponíveis (I) deverá resultar num 

conjunto de enunciados.104 A partir destes dados, instrumentalizando as proposições cabíveis 

(regras de experiência, jurídicas ou conceituais), será alcançada a determinação da ocorrência 

fática. Nesse sentido: (I) + (P) = (F)105. Uma vez confirmada a ocorrência de (F) com suas 

circunstâncias, importa validar se este é subsumível à (LD). Neste momento, trata-se de 

confrontar os dados de (F) com os pressupostos de (LD), procedimento que pode ser auxiliado 

pela constatação de indicadores específicos (4.2 infra), para chegar a uma das seguintes 

conclusões: (F) configura (LD), ou (F) não configura (LD)106.  

Em resumo, direcionando o raciocínio ao objeto da presente investigação e  

considerando-se superada a constatação da tipicidade objetiva, importa verificar se os 

elementos que amparam a ocorrência fática podem ser valorados como configuradores da 

tipicidade subjetiva da lavagem de dinheiro, o que será ponderado por meio da seguinte 

indagação: a constatação dos fatos permite concluir que os elementos cognitivo e volitivo 

identificados correspondem às exigências do respectivo tipo penal de lavagem de dinheiro?  

A resposta a estes quesitos, entretanto, depende dos pressupostos para configuração da 

tipicidade subjetiva do crime de lavagem de dinheiro, objeto de exame em ponto pertinente a 

seguir (2.5 infra). Uma vez aclarado o racional que serve à constatação e à subsunção da 

conduta dolosa, passamos à análise da prova do dolo eventual e a sua manifestação na 

doutrina.  

 

 
102  RAGUÉS I VALLÈS, Ramon. El dolo y su prueba en el proceso penal. Barcelona: Bosch, 1999. p. 374. 
103  ÁVILA, Humberto. Teoria da prova: standards de prova e os critérios de solidez da inferência probatória. 

Revista de Processo, v. 282, p. 122, 2018. E-book. 
104      Por exemplo: A mantinha relação de amizade com B; A aceitou o pedido do amigo B para emprestar sua 

conta para recebimento de valores; A não estava envolvido nos fatos ilícitos que deram origem aos 

valores. 
105  MATIDA, Janaina; HERDY, Rachel. As inferências probatórias: compromissos epistêmicos, normativos 

e interpretativos. In: CUNHA, José Ricardo (org.). Epistemologias críticas do direito. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2016. p. 209-239. 
106  Nas palavras de Engish, trata-se da sotoposição de um caso individual (premissa menor), à hipótese ou 

tipo legal (premissa maior). (ENGISH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. 7. ed. Tradução: João 

Baptista Machado. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. p. 82 e ss). 



42 

2.3.2 A posição da doutrina 

 

Como efeito natural das controvérsias conceituais no campo do direito material, as 

discussões em torno do dolo e, especialmente, do dolo eventual, se transplantam para o 

âmbito processual107. No campo da prova, o desafio é alcançar a comprovação do vínculo 

subjetivo do autor com o resultado perpetrado, por meio do procedimento acima exposto.  

As dificuldades probatórias no âmbito do dolo revestem-se de suma importância, 

especialmente se consideradas as possíveis consequências que podem derivar da atividade 

probatória equivocada ou insuficiente, como a adoção de presunções infundadas, a tendência 

à responsabilização objetiva e o alargamento indevido do conceito de dolo108. Estes efeitos 

representam graves violações aos princípios e garantias do sistema de direito penal e devem 

impulsionar os esforços da doutrina e da jurisprudência na busca de soluções que observem as 

balizas conceituais e as regras processuais que envolvem o dolo e a sua respectiva prova.  

Em sendo naturalmente subjetiva a expressão dolosa de uma ação – ao menos para 

parte da doutrina –, resta comprometida a sua efetiva constatação, especialmente no caso do 

dolo eventual, que é mais sensível em toda sua composição. Nesse sentido, Taruffo afirma 

que os problemas probatórios de fatos não materiais ocorrem 

 

per la buona quanto ovvia ragione che può essere tutt'altro che facile e talora è 

probabilmente impossibile dare una dimostrazione esterna, in qualche modo 

conoscibilie e verificabile intersoggettivamente, di fatti che esistoono soltanto nella 

sfera psichica di un soggeto109. 

 

 

A manifestação externa das condutas dolosas, portanto, ganha relevância especialmente 

para a disciplina da prova. Conforme afirma Porciúncula, há uma tendência de objetivização 

 
107  A análise da perspectiva probatória é feita em caráter complementar às considerações já formuladas 

acerca do conteúdo do dolo eventual pois, embora os obstáculos ganhem relevância na prática dos 

tribunais, na determinação e constatação da figura nos casos concretos, a origem da controvérsia é 

conceitual. Nesse sentido, Puppe já alertou que “O olhar para os indicadores do dolo, por mais importante 

que seja, não poupa uma decisão acerca do sentido do conceito”. (PUPPE, Ingeborb. Concepções acerca 

do conceito de dolo eventual. Tradução: Wagner Marteleto Filho e Beatriz Corrêa Camargo. In: PUPPE, 

Ingeborg. Estudos sobre imputação objetiva e subjetiva no direito penal. Tradução: Luís Greco, Beatriz 

Corrêa Camargo, Wagner Marteleto Filho e Luiz Henrique Carvalheiro Rossetto. São Paulo: Marcial 

Pons, 2019. p. 83-105). 
108  COSTA, Pedro Jorge. Dolo e sua prova penal. v 3. São Paulo: Atlas, 2015. p. 154. 
109  TARUFFO, Michele. La prova dei fatti giuridic: nozioni generali. Milano: A. Giufrré Editore, 1992. p. 

137. 



43 

ou exteriorização do dolo, que representa a substituição do entendimento da atitude dolosa 

enquanto entidade exclusivamente psicológica, por uma noção do seu sentido exteriorizado110.  

A doutrina converge, no limite das concepções cognitivas ou volitivas adotadas na 

seara conceitual, no sentido de buscar alguma normativização do dolo, também como forma 

de viabilizar a sua constatação nos casos concretos111. Não obstante, registra-se que há 

variáveis a depender da definição de dolo utilizada como ponto de partida112, de forma que o 

objeto de prova necessariamente será orientado pela concepção adotada. Portanto, para 

identificar como provar (perspectiva da forma), é imprescindível saber o que provar 

(perspectiva do objeto)113.  

Nesse sentido, desde a perspectiva do objeto (o que provar), tendo por base as teorias 

cognitivas, que prescindem do elemento volitivo, o âmbito da prova diz respeito tão somente 

à constatação do elemento cognitivo, em que pese as variantes e suas respectivas 

peculiaridades, como as propostas de Ragués I Vallès e Marteleto Filho114. De outra sorte, 

para as concepções volitivas majoritárias, é necessária a constatação do conhecimento somado 

ao consentimento do autor com o risco de produção do resultado, conforme Reale e Roxin115.  

Uma vez firmada a perspectiva do objeto, passa-se à definição da perspectiva da forma 

(como provar). Para a doutrina, é através das circunstâncias extraídas do caso concreto, isto é, 

 
110  “Felizmente, en la actualidad, tanto representantes de las teorias volitivas como de las teorias cognitivas 

han defendido la necesidad de parâmetros normativos para la determinación del dolo. Esta nueva 

tendencia suele ser denominada com la ‘objetivación’ del dolo. Sin embargo, si mi permiten, quisiera 

batizarla , en términos generales, como la ‘exteriorización del dolo’. (PORCIÚNCULA, José Carlos. Lo 

«objetivo» y lo «subjetivo» en el tipo penal: hacia la «exteriorización del interno». Barcelona: Atelier, 

2014. p. 302). No mesmo sentido, Roxin afirma que “Graças a parâmetros puramente normativos, a 

subdivisão entre teorias cognitivas e volitivas é cada vez mais relativizada”. (ROXIN, Claus. Sobre a 

normativização do dolo eventual e a doutrina do perigo doloso. Tradução: Eduardo Viana. Revista de 

Estudos Criminais, n. 79, p. 8, out./dez. 2020). 
111  PORCIÚNCULA, José Carlos. Lo «objetivo» y lo «subjetivo» en el tipo penal: hacia la «exteriorización 

del interno». Barcelona: Atelier, 2014. p. 302. 
112  É justamente nesse sentido a crítica de Puppe e Greco, quanto a oscilação do entendimento dominante 

entre uma concepção psicológico-descritiva e atributivo-normativa: (GRECO, Luís. Dolo sem vontade. 

In: SILVA DIAS, Augusto et al. (org.). Liber Amicorum de José de Sousa e Brito. Coimbra: Almedina, 

2009. p. 885-905; PUPPE, Ingeborg. A distinção entre dolo e culpa. Tradução: Luís Greco. São Paulo: 

Manole, 2004. 
113  Pertinente a observação de Marteleto Filho ao afirmar que não se pode confundir o dolo com seus 

indicadores, “antes se exigindo, na construção do conceito, decidir, fundamentalmente, sobre quais os 

elementos que o integram e o sentido de tais elementos, para – só então (!)-, apontar para os ‘pedaços’ de 

realidade empírica, seja ela subjetiva, seja objetiva, que serão tomados em conta, na decisão, como 

indicadores”. (MARTELETO FILHO, Wagner. Dolo e risco no direito penal: fundamentos e limites para 

a normativização. São Paulo: Marcial Pons, 2020. p. 429). 
114  Entre outros, defendem esta posição: (MARTELETO FILHO, Wagner. Dolo e risco no direito penal: 

fundamentos e limites para a normativização. São Paulo: Marcial Pons, 2020; RAGUÉS I VALLÈS, 

Ramon. El dolo y su prueba en el proceso penal. Barcelona: Bosch, 1999). 
115  REALE JÚNIOR, Miguel. Fundamentos de Direito Penal. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020; ROXIN, 

Claus. Sobre a normativização do dolo eventual e a doutrina do perigo doloso. Tradução: Eduardo Viana. 

Revista de Estudos Criminais, n. 79, p. 7-27, out./dez. 2020.  
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considerando o contexto de realização da conduta típica e os dados disponíveis sobre os fatos, 

que se constatam os pressupostos dolosos116. Dessa forma, o entendimento predominante 

reveste os indícios117 e as circunstâncias do caso concreto, avaliados por meio das máximas de 

experiência e das regras sociais de atribuição de conhecimento118, com o caráter probatório 

adequado à constatação do vínculo subjetivo doloso do agente119. 

A teoria dos indicadores de Hassemer é um dos primeiros aportes sobre o tema, 

segundo a qual o dolo é compreendido como disposição interna não observável diretamente, 

que será verificada através de indicadores externos, que formariam o próprio conceito de 

dolo120. Ragués I Vallès também prestou relevante contribuição sobre o ponto, a partir de uma 

concepção puramente cognitiva, para a qual o conhecimento exigido para configuração do 

dolo é atribuído por regras sociais de imputação121. A proposta do autor parte da identificação 

de um fato objetivo provado, com base no qual se atribuem realidades subjetivas conforme as 

regras de vigência social, por meio dos critérios apresentados para tanto122, os quais 

“reproducen uma serie de precomprensiones sociales que, ante un caso concreto, permiten 

 
116  Badaró afirma que “Na investigação do elemento subjetivo, o juiz baseia-se em fatos objetivos, em dados 

exteriores do delito que indicam a intenção do agente. São os fatos e, principalmente, a forma pela qual o 

autor cometeu o delito, que indicam o elemento subjetivo do agente”. (BADARÓ, Gustavo Henrique 

Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 306). 
117  Inclusive os indícios são recepcionados pelo Art. 239 do Código de Processo Penal na disciplina da 

prova: “Art. 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o 

fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”. Sobre o tema: 

(MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis Moura. A prova por indícios no processo penal. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2009). 
118  Posição defendida em: (RAGUÉS I VALLÈS, Ramon. El dolo y su prueba en el proceso penal. 

Barcelona: Bosch, 1999). 
119  Nesse sentido: (PUPPE, Ingeborb. Concepções acerca do conceito de dolo eventual. Tradução: Wagner 

Marteleto Filho; Beatriz Corrêa Camargo. In: PUPPE, Ingeborg. Estudos sobre imputação objetiva e 

subjetiva no direito penal. Tradução: Luís Greco, Beatriz Corrêa Camargo, Wagner Marteleto Filho e 

Luiz Henrique Carvalheiro Rossetto. São Paulo: Marcial Pons, 2019. p. 83-105; PUPPE, Ingeborb. O 

dolo eventual e a sua prova. Tradução: Wagner Marteleto Filho e Beatriz Corrêa Camargo. In: PUPPE, 

Ingeborg. Estudos sobre imputação objetiva e subjetiva no direito penal. Tradução: Luís Greco, Beatriz 

Corrêa Camargo, Wagner Marteleto Filho e Luiz Henrique Carvalheiro Rossetto. São Paulo: Marcial 

Pons, 2019. p. 65-81). 
120  Para o autor, os elementos externos que caracterizam o dolo se ordenam a partir de três níveis: perigo, 

representação do perigo e decisão a favor da realização deste perigo reconhecido, sendo que apenas o 

primeiro nível tem natureza externa e pode ser descrito, os demais representam manifestação interna e 

figuram como deduções por meio de indicadores, os quais “han de posibilitar una conclusion fiable 

respecto de la existencia del dolo, sirviendo para constatar la existencia de una decision a favor del injusto 

típico”. (HASSEMER, Winfried. Los elementos característicos del dolo. Tradução: María del Mar Díaz 

Pita. In: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio 

da Justicia, 1990. p. 909-931. Disponível em: 

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1990-30090900932. 

Acesso em: 24 jan. 2021). 
121  RAGUÉS I VALLÈS, Ramon. Consideraciones sobre la prueba del dolo. Revista de Estudios de la 

Justicia (REJ), n. 4, p. 13, 2004. 
122  RAGUÉS I VALLÈS, Ramon. El dolo y su prueba en el proceso penal. Barcelona: Bosch, 1999. p. 379. 

https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:livro:2009;000833689
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1990-30090900932
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decidir si deben o no imputarse determinados conocimientos a un sujeto a efectos de afirmar 

una realización delictiva dolosa”123. 

Costa propõe a demonstração do elemento subjetivo doloso por meio de indícios 

identificados a partir de dados empíricos: extraídos da comparação entre comportamentos, os 

quais já constituem o próprio estado mental do dolo. As provas do comportamento e, 

portanto, do estado mental do autor, devem ser verificadas por meio das regras formadas por 

elementos empíricos e por fatos anteriores e posteriores à conduta delitiva, que revelam as 

circunstâncias a serem avaliadas124. 

Marteleto Filho, partidário da necessária distinção entre os elementos conceituais e 

probatórios do dolo, apoiado em concepção de corte cognitivo baseada no risco, propõe a 

observância de indicadores de ordem objetiva (quanto à qualidade do perigo) e axiológica 

(quanto à qualidade do bem jurídico e à relevância social do comportamento) para constatação 

do dolo, tendo como objeto de referência o perigo e suas circunstâncias125. 

Tendo em vista que no contexto das concepções volitivas busca-se demonstrar a 

existência do vínculo subjetivo do autor com a conduta praticada126, Roxin sugere o caminho 

de “deduzir o fundamento da atitude dolosa ou culposa do autor em relação ao bem jurídico a 

partir do ‘quadro global de todas as circunstâncias objetivas e subjetivas do fato”127. Segundo 

o autor, trata-se de valoração social dos fatos psicológicos expressados em uma ação128.  

Embora não existam parâmetros pré-determinados e estáticos, é possível extrair da 

doutrina algumas circunstâncias a serem avaliadas para esta finalidade, com base nas regras 

de experiência sobre comportamentos129 ou no sentido social da conduta do agente130, 

 
123  Ibid., p. p. 524. 
124  COSTA, Pedro Jorge. Dolo e sua prova penal. v. 3. São Paulo: Atlas, 2015. p. 237-238. 
125  MARTELETO FILHO, Wagner. Dolo e risco no direito penal: fundamentos e limites para a 

normativização. São Paulo: Marcial Pons, 2020. p. 437 e ss. 
126  Para Reale Júnior, “É do conjunto das circunstâncias que se pode deduzir a ocorrência do elemento 

interior, concluindo que o agente quis a ação e o seu resultado, pois é dos dados apresentados pela própria 

ação, pela forma como foi realizada, pelas circunstâncias concomitantes e mesmo antecedentes, que se 

pode, por um processo lógico, baseado no senso comum e nas regras de experiência, alcançar a revelação 

da subjetividade do agente.” (REALE JÚNIOR, Miguel. Fundamentos de direito penal. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2020. p. 178). 
127  ROXIN, Claus. Sobre a normativização do dolo eventual e a doutrina do perigo doloso. Revista de 

Estudos Criminais, n. 79, p. 13, out./dez. 2020. 
128  Ibid. 
129  Perspectiva adotada pelo entendimento majoritário, que a segue a concepção volitiva, ainda que com 

variantes. Cf: (ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la 

teoria del delito. 2. ed. Tradução: Diego-Manuel Luzon Peña et al. Madrid: Editorial Civitas, 1997; 

REALE JÚNIOR, Miguel. Fundamentos de Direito Penal. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020; COSTA, 

Pedro Jorge. Dolo e sua prova penal. v. 3. São Paulo: Atlas, 2015). 
130  Essa é a linha defendida por Ragués I Vallès, partidário de uma concepção cognitiva, segundo a qual a 

constatação do conhecimento exigido para o dolo decorre da avaliação social das circunstâncias externas 
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especialmente com relação ao elemento cognitivo, independente das suas origens conceituais: 

a avaliação dos conhecimentos mínimos exigidos aos indivíduos imputáveis que vivem em 

sociedade com plenas faculdades mentais, a transmissão prévia ao autor de informação 

relacionada ao fato, a exteriorização do conhecimento por parte do autor, que pode ocorrer 

por meio da confissão ou por outros meios, a natureza de conduta especialmente apta para 

produção de um resultado lesivo, as características pessoais do agente e do local, como fatores 

ambientais ou situacionais, quando aplicáveis, a experiência, que leva em conta as vivências 

anteriores do autor, e a fragmentação ou a delegação de conhecimentos em decorrência de 

relações de confiança e/ou profissionais131. 

Com relação ao elemento volitivo, sugere-se a sua identificação por meio dos 

seguintes parâmetros132: através da forma de prática da conduta, mediante os meios 

empregados para tanto, da duração da prática e da sua repetição, inclusive a reiteração ou não 

de atos não ilícitos pelo agente, a qualificação do autor, assim como no conhecimento, pode 

ser útil à demonstração do elemento volitivo, bem como eventuais qualidades especiais da 

vítima, o motivo para a prática da conduta, a avaliação dos prejuízos ao próprio autor e o 

contexto de licitude ou ilicitude em que a conduta foi praticada133.  

Esses dados servem de instrumento à avaliação da tipicidade subjetiva da conduta, a 

partir de indicadores externos, permitindo a identificação do vínculo subjetivo do autor com o 

fato em menor grau de abstração e em maior grau maior de precisão nos casos concretos. 

Assim, predomina a posição segundo a qual a prova do elemento subjetivo é efetivada por 

meio de indícios suficientes da presença do duplo elemento do dolo (se defendida uma 

concepção volitiva)134. Portanto, a prova indiciária é o meio majoritariamente utilizado para 

comprovação do dolo. 

 
da conduta. Cf: (RAGUÉS I VALLÈS, Ramon. El dolo y su prueba en el proceso penal. Barcelona: 

Bosch, 1999). 
131  Sem prejuízo das divergências de posicionamento dos autores, utilizamos como referência os indicadores 

apresentados por Ragués I Vallès (RAGUÉS I VALLÈS, Ramon. El dolo y su prueba en el proceso 

penal. Barcelona: Bosch, 1999; COSTA, Pedro Jorge. Dolo e sua prova penal. v. 3. São Paulo: Atlas, 

2015). 
132  COSTA, Pedro Jorge. Dolo e sua prova penal. v. 3. São Paulo: Atlas, 2015. p. 269 e ss. 
133     Embora Costa indique as circunstâncias acima referidas enquanto dados passíveis de comprovação da 

vontade exigida para a configuração do dolo direito de primeiro grau, podem ser feitas adaptações e 

acréscimos para que sirvam à identificação do consentimento em sede de dolo eventual. 
134  Nesse sentido, Wunderlich e Ruivo afirmam: “Então, as características objetivas e subjetivas da descrição 

legal do crime devem ser sempre provadas na instrução processual, em respeito à legalidade penal e à 

legitimidade do juízo condenatório. Portanto, a descrição típica de elementos como conduta, causalidade, 

dolo ou culpa e resultado criminal é feita com base na realidade, exigindo comprovação empírica para a 

sua verificação concreta. São elementos que não podem ser concebidos ou imputados exclusivamente por 

meio de presunções ou criações jurídicas”. (WUNDERLICH, Alexandre; RUIVO, Marcelo Almeida. 
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No âmbito dos delitos econômicos, o texto das Convenções de Palermo135 e de 

Viena136 estabelece expressamente, para os crimes que preveem, que o conhecimento, a 

intenção, a finalidade, a motivação ou o acordo, enquanto constitutivos de infração penal, 

poderão inferir-se de circunstâncias fáticas objetivas. Contudo, há que se ter cautela para que 

os dados externos não objetivizem ao extremo a identificação do elemento subjetivo. É 

essencial a preservação do caráter eminentemente subjetivo do tipo doloso, de forma que as 

circunstâncias sirvam de mero mecanismo para a sua segura constatação e não como 

substitutivo da sua existência137.  

A problemática da prova do dolo apresenta desafios na sua dupla perspectiva, tanto 

com relação ao objeto de prova quanto no que tange à forma de provar. A tentativa, mais da 

doutrina do que da jurisprudência, é de sanar estes espaços de vulnerabilidade para garantir a 

maior precisão possível em matéria probatória. A utilização dos elementos externos à conduta 

como indícios da prática delitiva dolosa busca contornar a dificuldade de se provar o vínculo 

subjetivo do autor com a conduta de forma que, com um nível de objetivização coerente, é 

ampliada sua acessibilidade e fidedignidade.  

Uma vez identificados os pressupostos de prova da conduta dolosa (objeto de prova), 

conforme a concepção adotada (cognitiva ou volitiva), e a necessidade de sua constatação por 

meio de indícios, validados por indicadores e máximas de experiência (forma de provar), 

retornamos à necessária observância dos dois planos de imputação de responsabilidade penal 

dolosa, seguindo o racional do silogismo138. A identificação das referências do que provar e 

de como provar integram o primeiro plano indicado de análise, enquanto a posterior 

subsunção destes fatos requer a avaliação da suficiência dos elementos provados para fins de 

configuração do respectivo tipo penal, de forma que “implica la valoración del conocimiento 

y la voluntad declarados probados como idóneos para considerar concurrente el tipo subjetivo 

del delito”139.  

 
Culpa consciente e dolo eventual (Parecer Caso “Boate Kiss”: Santa Maria/RS). Revista Brasileira de 

Ciências Criminais, v. 161, p. 371-372, nov. 2019. E-book). 
135  Art. 5, item 2, e Art. 6, item 2, “f”, da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional (Decreto nº 5.015, de março de 2004).  
136  Art. 28 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto nº 5.687, de janeiro de 2006). 
137  Sobre o ponto, Badaró alerta que o elemento subjetivo é inferido dos fatos materiais e dados relacionados 

ao delito, de forma que o fato externo é que indica o elemento interno, afastando-se, contudo, a presunção 

do dolo. (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2003. p. 307). 
138  PÉREZ MANZANO, Mercedes. La delimitación entre prueba y subsunción del dolo en Derecho penal 

económico: el caso de los testaferros. In: CRESPO, Eduardo Demetrio (dir.). Derecho penal económico y 

teoría del delito. Valencia: Tirant lo blanch, 2020. p. 329. 
139  Ibid., p. 341. 
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Trata-se, ao fim e ao cabo, de avaliar se os fatos constatados são suficientes à 

caracterização do conhecimento e da vontade especificamente exigidos para o delito140, o que 

requer a avaliação de indicadores específicos conforme a estrutura típica do delito em 

questão. A disciplina da prova, aplicada à tipicidade subjetiva, é mais um ponto que 

permanece em desenvolvimento e com muitas respostas em aberto, as quais escapam do 

espaço destinado à presente pesquisa. Contudo, a partir das observações das linhas anteriores, 

buscamos a formação de uma conclusão, ainda que provisória, sobre o estado da arte da prova 

do dolo. 

 

2.4 CEGUEIRA DELIBERADA 

 

Em decorrência das dificuldades conceituas e probatórias relacionadas ao dolo 

eventual (2.2 e 2.3 supra), surgem questões sensíveis que aparentemente seriam solucionadas 

por fórmulas supostamente apropriadas, mas que desvirtuam ainda mais a natureza das figuras 

e instrumentos em crise. É nesse contexto que se destaca a importação da willfull blindness 

doctrine, a já popular doutrina cegueira deliberada, dos sistemas de common law141 para o 

direito penal brasileiro142. 

A cegueira deliberada foi pioneiramente abordada nos tribunais brasileiros no caso do 

furto ao Banco Central em Fortaleza143, no qual foi utilizada como fundamento para a 

condenação de dois réus por lavagem de dinheiro a título de dolo eventual144, posteriormente 

revertida em sede de apelação145, e ganhou popularidade após o julgamento da ação penal 470 

pelo STF146, no qual a teoria foi referida expressamente no voto da Ministra Rosa Weber147, 

 
140  Ibid., p. 342-343. 
141  Carvalho examina as origens da teoria no direito estadunidense e a sua transposição e conformação no 

ordenamento jurídico brasileiro: (CARVALHO, Felipe Fernandes. A conformação da cegueira 

deliberada no direito penal brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2021). 
142  Um dos primeiros artigos a tratar sobre o tema no Brasil: (BECK, Francis R. A doutrina da cegueira 

deliberada e sua (in)aplicabilidade ao crime de lavagem de dinheiro. Revista de Estudos Criminais, n. 41, 

p. 45-68, abr./jun. 2011). 
143  Analisamos o caso em pesquisa anterior: (MARTINS, Luiza Farias. A doutrina da cegueira deliberada na 

lavagem de dinheiro: aprofundamento dogmático e implicações práticas. Revista de Estudos Criminais, n. 

55, p. 135-162, out./dez. 2014). 
144  Ação penal n. 2005.81.00.014586-0, 11ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Fortaleza/CE. 
145  Apelação criminal n. 5520-CE 2005.81.00.014586-0, 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região. 
146  Ação penal n. 470, Supremo Tribunal Federal. 
147  Embora também referido pelo Relator, Min. Celso de Mello, o tema não constou no voto escrito, mas tão 

somente foi citado nos debates orais, cuja publicação se deu por meio dos informativos n. 677 e 684 do 

STF. (LUCCHESI, Guilherme Brenner. Punindo a culpa como dolo: o uso da cegueira deliberada no 

Brasil. São Paulo: Marcial Pons, 2018. p. 47). 
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que construiu uma argumentação, inclusive com sugestão de critérios, para utilizar a cegueira 

deliberada como fundamento para reconhecer a admissão do dolo eventual, também em 

crimes de lavagem de dinheiro148.  A partir de então, a teoria se difundiu e passou a constar 

em diversas denúncias, sentenças e acórdãos pelo Brasil, até mesmo de forma reiterada nas 

decisões no âmbito da Operação Lava Jato e, consequentemente, despertou a atenção da 

doutrina149.  

O cerne da teoria consiste na utilização de critérios para atribuição de conhecimento 

ao agente que concorre para uma prática delitiva, porém, em situação de desconhecimento 

autoprovocado quanto a elementos do tipo penal. A teoria estrangeira tem espaço nos casos 

em que há suspeitas, pelo autor, da possível natureza criminosa da sua conduta, que evita 

tomar conhecimento e mesmo assim age, sendo que o (des)conhecimento do agente não seria 

suficiente para imputação do dolo eventual, o que atrairia a cegueira deliberada para 

convalidar a falha do elemento cognitivo150. Para Ragués I Vallès, trata-se da equiparação do 

“conocimiento efectivo por parte de un sujeto de la concurrencia en su conducta de los 

elementos objetivos de un determinado delito con aquellas situaciones en las que, pudiendo 

porcurarse dicho conocimiento, el sujeto ha decidido intencionadamente no hacerlo”151.  

Em síntese, trata-se da configuração da tipicidade subjetiva dolosa por meio da 

imputação de conhecimento ao agente que, em verdade, não detinha conhecimento dos 

contornos da sua atuação152. Nesse sentido, conforme sua construção na jurisprudência 

americana, a cegueira deliberada impõe o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) elevada 

probabilidade de existência de um elemento constitutivo de crime, (ii) adoção de medidas 

deliberadamente voltadas a evitar a comprovação da existência do elemento e (iii) não crer o 

autor subjetivamente na inexistência do elemento. Este formato é apresentado por Lucchesi 

 
148  BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro na APN 470/MG. Revista dos tribunais, v. 933, p. 9, 

2013. No mesmo sentido: (BURGEL, Letícia. A teoria da cegueira deliberada na ação penal 470. Revista 

Brasileira de Ciências Criminais, v. 129, p. 479-505, 2017. E-book). 
149  É digna de nota a crítica formulada por Ceolin quanto ao emprego da cegueira deliberada nos tribunais 

brasileiros, que transita entre teses probatórias e de direito material, oferecendo um nítido cenário de 

insegurança jurídica e demonstrando não a existência de uma teoria uniforme da cegueira deliberada, mas 

diversas vertentes. (CEOLIN, Guilherme Francisco. As divergentes concepções da teoria da cegueira 

deliberada: uma análise dos precedentes dos tribunais superiores e tribunais regionais federais (2012-

2019). Revista de Estudos Criminais, n. 80, p. 97-150, jan./mar. 2021).  
150  Sydow apresenta diversas situações que justificariam a discussão sobre o cabimento da cegueira 

deliberada, que denomina de ignorância deliberada. (SYDOW, Spencer Toth. A teoria da cegueira 

deliberada. Belo Horizonte: D’Plácido, 2019. p. 87). 
151  RAGUÉS I VALLÈS, Ramon. La doctrina de la ignorancia deliberada y su aplicación al derecho penal 

económico empresarial. In: SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María; MIRÓ LLINARES, Fernando (org.). La 

teoría del delito en la práctica penal económica. Madrid: La Ley, 2013. p. 290. 
152  LUCCHESI, Guilherme Brenner. Punindo a culpa como dolo: o uso da cegueira deliberada no Brasil. São 

Paulo: Marcial Pons, 2018. p. 162. 
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com base na versão tradicionalmente oriunda das decisões do direito norte-americano153, mas 

há variações doutrinárias em versões espanholas e brasileiras, com adaptações e inclusões de 

outros critérios, como proposto por Ragués I Vallès154 e Sydow155, por exemplo e, ainda, 

variantes provenientes da jurisprudência de cada país.  

No Brasil, embora tenhamos distintas conformações da cegueira deliberada e a sua 

aplicação não seja uníssona156, parte dos julgados costuma exigir os seguintes requisitos para 

viabilizar a aplicação da teoria: (i) a ciência da elevada probabilidade da existência de 

circunstância elementar de crime, (ii) a indiferença do autor quanto à elevada probabilidade e 

(iii) a opção do autor de evitar aprofundar seu conhecimento sobre os fatos157. Apesar das 

diversas vertentes, todas partem da essência da figura, com distintos graus de 

desenvolvimento e acréscimos: o conhecimento da alta probabilidade da ilicitude da conduta, 

somada à escolha do autor em se manter em desconhecimento.  

A popularização da cegueira deliberada como fundamento para condenações criminais 

atende a fragilidades do sistema penal, especialmente as que decorrem dos problemas de 

tipicidade subjetiva, ainda mais acentuados no direito penal econômico, ensejando três 

principais linhas de reflexão crítica: quanto à sua transposição e consequente 

(in)compatibilidade com o ordenamento brasileiro; quanto à validade do seu conteúdo; e, 

ainda, no que diz respeito à sua efetiva contribuição/utilidade à estrutura de responsabilização 

penal vigente. Faremos breves observações apenas com relação aos temas da transposição e 

da utilidade da cegueira deliberada no contexto do ordenamento pátrio, sem prejuízo das 

 
153  Ibid., p. 158. 
154  RAGUÉS I VALLÈS, Ramon. La doctrina de la ignorancia deliberada y su aplicación al derecho penal 

económico empresarial. In: SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María; MIRÓ LLINARES, Fernando (org.). La 

teoría del delito en la práctica penal económica. Madrid: La Ley, 2013; SYDOW, Spencer Toth. A teoria 

da cegueira deliberada. Belo Horizonte: D’Plácido, 2019. 
155  SYDOW, Spencer Toth. A teoria da cegueira deliberada. Belo Horizonte: D’Plácido, 2019. p. 202. No 

mesmo sentido: (SYDOW, Spencer Toth. Cegueira deliberada só pode ser aplicada se preencher oito 

requisitos. 2017. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-jun-14/opiniao-aplicacao-cegueira-

deliberada-requer-oito-requisitos. Acesso em: 27 mar. 2021). 
156  Quanto às distintas formas de aplicação da cegueira deliberada nos tribunais brasileiros: (CEOLIN, 

Guilherme Francisco. As divergentes concepções da teoria da cegueira deliberada: uma análise dos 

precedentes dos tribunais superiores e tribunais regionais federais (2012-2019). Revista de Estudos 

Criminais, n. 80, p. 97-150, jan./mar. 2021; e CARVALHO, Felipe Fernandes. A conformação da 

cegueira deliberada no direito penal brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2021). 
157  O modelo de cegueira deliberada adotado como base na jurisprudência brasileira, não obstante as distintas 

interpretações realizadas por cada julgador, é representado por esses três requisitos, originários da ação 

penal 470, julgada pelo STF, e da primeira apelação criminal a citar o tema, no âmbito do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região (apelação n. 5009722-81.2011.4.04.7002/PR), cujos fundamentos 

passaram a ser reproduzidos em centenas de outros casos, consoante afirma Lucchesi. (LUCCHESI, 

Guilherme Brenner. Punindo a culpa como dolo: o uso da cegueira deliberada no Brasil. São Paulo: 

Marcial Pons, 2018. p. 52 e ss). 

https://www.conjur.com.br/2017-jun-14/opiniao-aplicacao-cegueira-deliberada-requer-oito-requisitos
https://www.conjur.com.br/2017-jun-14/opiniao-aplicacao-cegueira-deliberada-requer-oito-requisitos
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distintas variantes existentes da teoria, tendo em vista que o aprofundamento e a discussão da 

sua base conceitual fogem à moldura da presente pesquisa. 

 Assim, inobstante os debates sobre a assertividade do seu conteúdo158, o transplante 

da teoria estrangeira para o direito penal brasileiro revela uma tentativa de solucionar 

embaraços mais profundos, tendendo a desvirtuar a própria essência do modelo de imputação 

subjetiva vigente, muitas vezes extrapolando os limites do dolo e desconsiderando as opções 

político criminais do legislador. É preponderante a oposição da doutrina quanto à utilização 

da cegueira deliberada, sendo que uma das críticas mais relevantes dirigidas à sua importação 

é sobre a incompatibilidade do instituto com o direito penal brasileiro, por revelar verdadeira 

oposição aos princípios da legalidade e da culpabilidade.  

Isso porque, confrontando a estrutura de responsabilização subjetiva dolosa, 

expressamente prevista no art. 18, I do CP sob a lógica da dupla dimensão do dolo, percebe-se 

que esta é absolutamente conflitante com os pressupostos da cegueira deliberada. Enquanto o 

direito penal brasileiro exige a presença do conhecimento e da vontade para configuração do 

dolo, a construção jurisprudencial da cegueira deliberada possibilita a configuração de um 

dolo sem conhecimento, partindo da premissa de que o autor deveria saber, em razão da alta 

probabilidade, o que seria suficiente à caracterização do elemento cognitivo159. 

Ademais, não raramente se percebe que a cegueira deliberada é utilizada tanto como 

subterfúgio da devida fundamentação da tipicidade subjetiva, quanto como meio de 

flexibilização do respectivo standard de prova, como um elemento cuja presença 

automaticamente dispensaria maior grau de motivação das decisões, como se uma breve 

referência às decisões estrangeiras e aos casos de repercussão nacional fossem suficientes a 

justificar a imputação subjetiva neste formato.  

Contudo, se é necessário e, inclusive, é um grande desafio aos operadores do direito 

penal, a delimitação, a fundamentação e a comprovação dos elementos subjetivos dolosos, 

com a admissão e a aplicação da cegueira deliberada não deveria ser outra a exigência. Se 

superados os entraves que permeiam o tema, os pressupostos da teoria devem ser 

demonstrados e fundamentados quando do seu emprego nos casos concretos. Nesse sentido, é 

 
158  Sobre os critérios para aferição da cegueira deliberada adaptados pela doutrina, Lucchesi afirma que há 

nítida distorção, pois as definições apresentadas guardam pouco ou nenhum vínculo com as formulações 

originárias ou contemporâneas. (LUCCHESI, Guilherme Brenner. Punindo a culpa como dolo: o uso da 

cegueira deliberada no Brasil. São Paulo: Marcial Pons, 2018. p. 158). 
159  Segundo Lucchesi, quando se afirma que o acusado deveria saber algo, reconhece-se que de fato não 

sabia. (LUCCHESI, Guilherme Brenner. Punindo a culpa como dolo: o uso da cegueira deliberada no 

Brasil. São Paulo: Marcial Pons, 2018. p. 152). 
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essencial a demonstração de que o autor buscou evitar o conhecimento. A deliberada evitação 

em conhecer e os demais requisitos, de acordo com a variação da teoria, também deverão ser 

objeto de precisa fundamentação e respectiva prova160, com o mesmo nível de seriedade com 

que enfrentadas a fundamentação e a carga probatória dos elementos cognitivo e volitivo. 

Por fim, a falta de benefícios no emprego da figura é uma das razões que se contrapõe 

à sua expansão no cenário brasileiro, que é baseada na suposta existência de uma lacuna de 

punibilidade no que diz respeito à tipicidade subjetiva. Nesse sentido, é denunciada, sobretudo 

por Lucchesi, a desnecessidade de sua utilização, uma vez que as categorias existentes do 

dolo e da culpa são suficientes em interpretação conjunta com a tipificação dos delitos na 

forma definida pelo legislador161. Há uma parcela da jurisprudência, ainda que em minoria 

isolada, que aponta justamente na mesma direção, afirmando expressamente e consignando 

nos julgados, através de ressalvas de fundamentação, a ausência de razões concretas para a 

aplicação da cegueira deliberada frente às previsões legais existentes (apêndice A, “g”, infra). 

Nessa perspectiva, as condenações por dolo eventual fundamentadas pela cegueira 

deliberada podem revelar a falta de utilidade da figura, se os pressupostos do dolo eventual 

forem suficientes, por si só, para amparar tal decisão. Por outro lado, a utilização da teoria 

para responsabilização por condutas culposas ensejaria a indevida elasticidade dos limites do 

dolo eventual, abrangendo condutas sem os requisitos mínimos exigidos, o que justificaria a 

sua inaplicabilidade nestes casos. Isto é, a depender da conformação e da forma de aplicação, 

a teoria estrangeira pode figurar como um instrumento sem utilidade ou inadequado162. 

No contexto acima exposto, considerando a oposição de parcela majoritária da 

doutrina quanto à  importação da teoria da cegueira deliberada, sobretudo em razão da sua 

incompatibilidade com os postulados do ordenamento penal brasileiro e no que tange à sua 

falta de utilidade, há uma série de relevantes críticas que merecem destaque, sendo as 

principais assim sintetizadas: (i) a possível consequência do alargamento indevido das formas 

de responsabilização subjetiva, não só violando o princípio da legalidade, em face da previsão 

 
160  RAGUÉS I VALLÈS, Ramon. A modo de contrarréplica: la ignorancia deliberada y su difícil encaje en la 

teoría dominante de la imputación subjetiva. Discusiones XIII: Ignorancia deliberada y Derecho Penal. 

Buenos Aires: EdiUNS, 2013. p. 143. 
161  LUCCHESI, Guilherme Brenner. Punindo a culpa como dolo: o uso da cegueira deliberada no Brasil. São 

Paulo: Marcial Pons, 2018. p. 174. No mesmo sentido: (AVELAR, Michael Procopio Ribeiro Alves; 

BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Cegueira deliberada: a imputação dolosa sem conhecimento. Revista de 

Direito Penal Econômico e Compliance, ano 1, p. 109-130, out./dez. 2020; TAVARES. Juarez; 

MARTINS, Antonio. Lavagem de capitais: fundamentos e controvérsias. São Paulo: Tirant lo blanch, 

2020. p. 81).  
162    BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e 

processuais penais. 4. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: RT, 2019. p. 94 e ss. 
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legal do art. 18, I do CP, conforme referido, mas ensejando um problema de 

proporcionalidade ao incluir sob o manto do dolo um rol tão heterogêneo de condutas163; (ii) o 

conflito direto com o instituto do erro de tipo, tendo em vista a previsão legal do art. 20 do 

CP, que determina a exclusão do dolo quando não há conhecimento, de forma que, para parte 

da doutrina, o erro de tipo representa uma solução prévia para os casos de desconhecimento, 

inviabilizando, assim, cegueira deliberada, ao menos de lege lata164165; e (iii) a contribuição à 

insegurança jurídica em sede de direito penal, pela coexistência de distintas versões da teoria, 

com fundamentos e empregos diversos, obscurecendo a discussão em torno da tipicidade 

subjetiva166. 

A aplicação da cegueira deliberada, portanto, representa mais o enfrentamento de uma 

série de problemas do que uma solução satisfatória ao que se propõe, trazendo mais 

obstáculos do que benefícios. Notadamente nos casos de direito penal econômico-empresarial, 

em que há maior dificuldade na delimitação das contribuições para as condutas delitivas e, 

consequentemente, na identificação da tipicidade subjetiva para fins de atribuição de 

responsabilidade penal167, a cegueira deliberada conquistou espaço, propondo-se a resolver de 

forma supostamente satisfatória o obstáculo de imputação em casos de alegação de 

desconhecimento pelos agentes, situação que causava desconforto para parte da comunidade 

jurídica, em especial para os julgadores que aderiram à teoria. 

Já acompanhamos similar movimento, de preenchimento de uma suposta lacuna em 

decorrência do incômodo com o alcance do direito penal, em contraposição à evolução da 

 
163  Sinaliza Ragués I Vallès que sob o mesmo conceito de dolo e, a princípio, sob a mesma resposta punitiva, 

se abarcam situações conceitualmente distintas, como a intenção e o desconhecimento, o que sobrecarrega 

a figura do dolo. (RAGUÉS I VALLÈS, Ramon. Mejor no saber. Sobre la doctrina de la ignorancia 

deliberada em Derecho penal. Discusiones XIII: Ignorancia deliberada y Derecho Penal. Buenos Aires: 

EdiUNS, 2013. p. 34). 
164  Nesse sentido: (FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Mejor no saber….más Sobre la doctrina de la cegueira 

provocada ante los hechos en Derecho Penal. Discusiones XIII: Ignorancia deliberada y Derecho Penal. 

Buenos Aires: EdiUNS, 2013. p. 108; HERNANDES, Camila Ribeiro. Cegueira deliberada e lavagem de 

capitais: problematizações doutrinárias e aplicação jurisprudencial no Brasil. Belo Horizonte: Casa do 

Direito, 2020. p. 146; ARAÚJO, Marinha Pinhão Coelho; ZACLIS, Daniel. Tipicidade subjetiva no crime 

de descaminho. Críticas à aplicação da cegueira deliberada pela jurisprudência brasileira. In: REALE 

JÚNIOR, Miguel; MOURA, Maria Thereza de Assis (coord.). Coleção 80 anos do Código Penal: parte 

especial. v. 3. Tomo II. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 407). 
165  Por outro lado, Sydow entende que erro de tipo e cegueira deliberada apresentam distinções na sua 

aplicação, de forma que o reconhecimento da cegueira “pode vir a enfraquecer o tratamento jurídico dado 

pelo instituto do erro, uma vez que modifica a lógica da situação de ignorância, de modo a negar a 

estrutura do art. 20 do Código Penal brasileiro, piorando a situação do réu”. (SYDOW, Spencer Toth. A 

teoria da cegueira deliberada. Belo Horizonte: D’Plácido, 2019. p. 194). 
166  CEOLIN, Guilherme Francisco. As divergentes concepções da teoria da cegueira deliberada: uma análise 

dos precedentes dos tribunais superiores e tribunais regionais federais (2012-2019). Revista de Estudos 

Criminais, n. 80, p. 145, jan./mar. 2021. 
167  Cf. 1.2 e 1.3 supra. 
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sociedade e de suas formas de interação e de funcionamento, no âmbito da aplicação do dolo 

eventual aos homicídios de trânsito168. Sobre o ponto, Wunderlich é assertivo ao destacar que 

“em vez de mudar a própria lei penal, por intermédio do poder legiferante, o que seria o 

caminho adequado, a Justiça, satisfazendo 'ditos' interesses sociais, está suprindo a carência 

da legislação com uma aplicação errônea do direito”169. Agora, no cenário do direito penal 

econômico, recorre-se a mecanismos como a cegueira deliberada para preencher novos 

alegados espaços livres de punibilidade, incorrendo no mesmo equívoco de buscar uma 

solução de enfraquecimento de categorias e de conceitos ao invés de traçar o caminho correto 

de ajuste da letra da lei, se for o caso. 

 

2.5 DELIMITAÇÃO PROPOSTA: A TIPICIDADE SUBJETIVA DA LAVAGEM DE 

DINHEIRO (LEI Nº 9.613/98) 

 

2.5.1 Considerações gerais e introdutórias 

 

 A presente investigação tem por base o delito de lavagem de dinheiro, recorte proposto 

para delimitar a pesquisa, especialmente tendo em vista a parcela jurisprudencial. O art. 1º da 

Lei nº 9.613/98 prevê quatro condutas típicas de lavagem de dinheiro, assim sintetizadas: (i) 

ocultação e dissimulação (art. 1º, caput); (ii) ocultação e dissimulação da utilização (art. 1º, 

§1º), (iii) utilização dos proventos em atividades (art. 1º, §2º, I); e (iv) participação em 

atividades (art. 1º, §2º, II)170. Contudo, nos dedicamos exclusivamente à análise relativa ao 

crime do art. 1º, caput, visto que figura como modalidade básica da lavagem e, especialmente, 

 
168  Araújo e Zaclis relembram sobre a elasticidade dada ao conceito de dolo eventual no âmbito dos 

acidentes de trânsito ocasionados por condutores embriagados, por meio de precedentes que reconheciam 

a “vontade homicida” exclusivamente através da constatação da embriaguez. (ARAÚJO, Marinha Pinhão 

Coelho; ZACLIS, Daniel. Tipicidade subjetiva no crime de descaminho. Críticas à aplicação da cegueira 

deliberada pela jurisprudência brasileira. In: REALE JÚNIOR, Miguel; MOURA, Maria Thereza de 

Assis (coord.). Coleção 80 anos do Código Penal: parte especial. v. 3. Tomo II. São Paulo: Thomson 

Reuters Brasil, 2020. p. 397). 
169  WUNDERLICH, Alexandre. O dolo eventual nos homicídios de trânsito: uma tentativa frustrada. In: 

BADARÓ, Gustavo Henrique (org.). Doutrinas essenciais - direito penal e processo penal. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015. v. 2. p. 1186. 
170  Quanto às modalidades típicas da lavagem de dinheiro, Estellita ressalta que a partir da modalidade do 

caput, há uma incriminação crescente em direção aos parágrafos, no que diz respeito à gravidade do 

ataque ao bem jurídico, de forma que “o dispositivo presta tutela penal (extremamente) abrangente ao 

bem jurídico, especialmente tendo-se em vista a questionável homogeneidade dos marcos penais para 

condutas de lesividade diversa. (ESTELLITA, Heloisa. Recebimento de honorários maculados: quebra de 

sigilo bancário e fiscal, lavagem de dinheiro e receptação. Revista do Instituto de Ciências Penais, v. 5, p. 

171-172, dez./maio 2020). 
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porque todos os julgados objeto de análise na presente pesquisa tratam de imputações por este 

tipo penal (capítulo 3 infra)171.  

 A lavagem de dinheiro consiste em mecanismo de mascaramento de bens, direitos ou 

valores172 de origem ilícita, com o objetivo de reinserção na economia, garantindo, assim, a 

sua aparência de licitude. Portanto, há necessariamente uma infração penal antecedente, da 

qual derivam os recursos ilícitos que serão ocultados, dissimulados e reinseridos formalmente 

no mercado através da operação de lavagem de dinheiro173. Assim, podemos concluir que a 

estrutura de responsabilização penal pelo crime de lavagem de dinheiro na modalidade básica 

do caput apresenta a seguinte conformação sintetizada174: 

 

I. Tipicidade 

I.I. Tipicidade Objetiva 

a) Objeto da conduta: bens, direitos ou valores, provenientes, direta ou 

indiretamente, de infração penal  

b) Conduta: ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação ou propriedade 

I.II Tipicidade Subjetiva 

 
171  Registra-se que 3 das 32 condutas analisadas ensejam dúvida quanto aos dispositivos efetivamente 

imputados, visto que referem o art. 1°, caput, mas também é citada em ponto distinto do acórdão a 

imputação combinada do art. 1º, caput, com o art. 1º, §2º, II: 5083360-51.2014.4.04.7000; 5083351-

89.2014.4.04.7000 e 5083376-05.2014.4.04.7000. Diante da falta de clareza, consideramos a imputação 

da modalidade básica do art. 1º, caput da Lei nº 9.613/98. 
172  Ao longo do texto utilizaremos, por questão de objetividade, para evitar repetições longas e 

desnecessárias, termos como recursos, ativos e valores, fazendo referência abrangente a todos os objetos 

do crime de lavagem (bens, direitos ou valores), assim como empregaremos a expressão natureza para 

representar todas as demais formas da conduta previstos no tipo do caput (origem, localização, 

disposição, movimentação ou propriedade). 
173  Segundo Blanco Cordero, “el blanqueo de capitales es el proceso en virtude del cual los bienes de origen 

delictivo se integram en el sistema económico legal con aparencia de haber sido obtenidos de forma 

lícita” (BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. 4. ed. Cizur Menor, Navarra: 

Aranzadi, 2015. p. 107). Para Badaró e Bottini, trata-se de “movimento de afastamento dos bens de seu 

passado sujo, que se inicia com a ocultação simples e termina com a sua introdução no circuito comercial 

ou financeiro, com aspecto legítimo”. (BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. 

Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais. 4. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: RT, 2019. 

p. 93). 
174  Esquema resumido a partir da estrutura formulada com base no método alemão de resolução de casos 

(Gutachtenstil), cf: (GRECO, Luís; ESTELLITA, Heloisa. A prática da teoria do delito: a Parte Geral do 

Direito Penal segundo o método estruturado de resolução casos (Gutachtenstil). Working paper, 2017; 

HILGENDORF, Eric; VALERIUS, Brian. Direito penal: parte geral. São Paulo: Marcial Pons, 2019). 
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a) Dolo: conhecimento e vontade, direcionados à ocultação ou 

dissimulação e à origem ilícita dos bens, direitos ou valores (art. 18, I, 

CP)175 

b) Elemento subjetivo especial: intenção de reinserção no mercado 

formal 

II. Antijuricidade: verificar a eventual existência de causas de justificação 

no caso concreto 

III. Culpabilidade: verificar a eventual existência de excludentes de 

culpabilidade 

 

 Registra-se que o conteúdo de alguns dos pressupostos podem divergir conforme o 

entendimento empregado, como a existência ou não do elemento subjetivo especial. Dessa 

forma, a estrutura contempla uma modalidade genérica e essa sistematização pode apresentar 

algumas variações, a depender das distintas modalidades de condutas previstas na legislação 

brasileira e de acordo com o posicionamento adotado, considerando que diversas questões não 

são pacíficas no contexto dos crimes de lavagem de dinheiro. 

 

2.5.2 Art. 1º, caput, Lei nº 9.613/98 - ocultação e dissimulação (modalidade básica) 

 

 A modalidade básica da lavagem de dinheiro é aquela que se dá por meio da ocultação 

ou da dissimulação (conduta), direcionadas à origem, localização, disposição, movimentação 

ou propriedade dos bens, direitos ou valores, desde que provenientes, de forma direta ou 

indireta, de ação penal (objeto da conduta)176. A partir dos pressupostos de responsabilização 

pelo crime de lavagem acima sistematizados, o recorte referente aos elementos objetivos do 

tipo previsto no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98 pode ser assim estruturado: 

 

I.I Tipicidade Objetiva 

a) Objeto da conduta 

a.1) bens, direitos ou valores  

a.2) provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal  

 
175    O formato sugerido na estrutura refere-se ao dolo direto. Não é uníssono o entendimento quanto à 

possibilidade de cabimento do dolo eventual na lavagem de capitais, conforme será verificado ao longo 

da presente pesquisa (2.5.2, “d” infra). 
176  Art. 1o: Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade 

de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.  
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b) Conduta 

b.1) ocultar ou dissimular 

b.2) natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 

propriedade 

 

Em regra, a ocultação e a dissimulação são compreendidas como dois comportamentos 

distintos, de forma que a realização de qualquer uma das condutas é apta a configurar o crime 

do art. 1º, caput177 - desde que presentes os demais pressupostos de responsabilização penal. 

A ocultação ocorre com o encobrimento do ativo ilícito, com a fragmentação dos recursos em 

pequenas quantias ou o depósito em contas de terceiros, por exemplo178. Já a dissimulação, 

enseja o distanciamento do bem da sua origem ilícita e, não raras vezes, do seu efetivo titular, 

por meio de transações destinadas a dificultar ainda mais o seu rastreamento, como a compra 

e venda sequencial de imóveis e a movimentação de recursos via cabo para estruturas nas 

quais os beneficiários não são indicados179.  

O ato de consumir ou usufruir o produto do crime, por si só, não é capaz de configurar 

a tipicidade objetiva exigida para caracterização da lavagem180. Assim, condutas como a 

aquisição de bens ou o depósito em conta própria dos recursos originários de infração não 

terão relevância penal, pois a ilicitude da origem é apenas um dos elementos objetivos 

necessários à caracterização do crime de lavagem, não sendo suficiente, de forma isolada, à 

caracterização do tipo181. 

 
177  Contudo, há entendimentos dissonantes, como de Tavares e Martins, para quem ocultar e dissimular são 

figuras assemelhadas, sendo que a dissimulação configura o gênero e a ocultação a espécie. (TAVARES. 

Juarez; MARTINS, Antonio. Lavagem de capitais: fundamentos e controvérsias. São Paulo: Tirant lo 

blanch, 2020. p. 111). 
178  Pertinente a ressalva de Vilardi neste ponto, no que diz respeito à necessária delimitação entre o ato 

executivo inicial da lavagem da mera ocultação do produto de crime antecedente, a partir da identificação 

do “ato como integrante do processo, ou do plano criminoso, seja através do conhecimento do plano do 

autor, seja através do conhecimento do processo de lavagem utilizado”. (VILARDI, Celso Sanchez. O 

crime de lavagem de dinheiro e o início de sua execução. Doutrinas essenciais de direito penal. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. v. 8. p. 6. E-book). 
179  BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e 

processuais penais. 4. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: RT, 2019. p. 115-116. 
180  Nesse sentido, Lewandowski afirma que “o simples recebimento de numerário não caracteriza, por si só, 

o crime de lavagem de dinheiro.” (LEWANDOWSKI, Ricardo. Ação Penal nº 1.015/DF: A inviabilidade 

de imputação do delito de lavagem de dinheiro pelo mero recebimento da vantagem ilícita no contexto da 

prática do delito de corrupção passiva. In: BOTTINI, Pierpaolo Cruz; BORGES, Ademar (coord.). 

Lavagem de dinheiro: pareceres jurídicos, jurisprudência selecionada e comentada. São Paulo: Thomson 

Reuters Brasil, 2021. p. 249). 
181  Sobre a punibilidade do autor do crime antecedente pelo delito de lavagem, ver: (HORTA, Frederico; 

TEIXEIRA, Adriano. Da autolavagem de capitais como ato posterior coapenado: elementos para uma tese 

prematuramente rejeitada no brasil. Revista de Estudos Criminais, n. 74, p. 7-46, jul./set. 2019). 



58 

Os objetos materiais do crime são os bens, direitos ou valores, que figuram como 

espécies de produtos de infração prévia182 cuja ocultação ou dissimulação relaciona-se às suas 

características: a natureza (a essência ilícita do produto), a origem (proveniência ilícita do 

produto), a localização (onde está o produto), a disposição (o arranjo dado ao produto), a 

movimentação (o trânsito do produto) e a propriedade (a titularidade do produto). Dessa 

maneira, como vimos acima, é condição inafastável para a configuração do tipo objetivo da 

lavagem que haja uma ação de ocultação ou dissimulação e que os produtos objeto desta ação 

sejam oriundos de infração penal antecedente, seja de forma direta, com ligação imediata com 

a infração prévia, ou indireta, decorrentes de transformação ou substituição dos produtos 

originais, por exemplo183. Para a consumação do tipo previsto no art. 1º, caput basta, quanto à 

tipicidade objetiva, que seja praticada uma conduta inicial voltada à ocultação ou ao 

mascaramento dos produtos da infração antecedente.  

Contudo, não é pacífico o entendimento quanto à natureza do crime de lavagem nesta 

modalidade em relação à ação. Para parte da doutrina que compreende o tipo do caput como 

crime de mera conduta184, a consumação se dá com a própria realização dos verbos nucleares 

do tipo, que já representaria o próprio esgotamento da conduta, sem a superveniência de um 

resultado complementar e externo185. Entretanto, há autores que entendem pela classificação 

deste tipo como crime de resultado186, de maneira que a ocultação ou a dissimulação seriam, 

 
182  Para Mendroni, bens, direitos e valores são, respectivamente, ativos de qualquer tipo, corpóreos ou 

incorpóreos, móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis, e os documentos ou instrumentos jurídicos que 

atestem a propriedade ou outros direitos sobre os referidos ativos; equivalentes a créditos, desde que 

possível a sua instrumentalização para a “ocultação” ou “dissimulação” (o cheque (ordem de pagamento à 

vista), os títulos de crédito tradicionais (letra de câmbio, nota promissória, duplicata), debêntures, ações 

etc); e qualquer moeda, seja em reais, dólares, euros etc. ou em papel-moeda e traveler check, que possui 

o mesmo valor nominal e potencial de troca por mercadorias que o dinheiro. (MENDRONI, Marcelo 

Batlouni. Crime de lavagem de dinheiro. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018. E-book). 
183  Sobre o tema do produto indireto do crime antecedente: (BADARÓ, Gustavo. Lavagem de dinheiro: o 

conceito de produto indireto da infração penal antecedente no crime de lavagem de dinheiro. Revista dos 

Tribunais, v. 967. p. 73-93, maio 2016. E-book).  
184  Conforme Roxin, os crimes de mera são conduta são “aquellos en los que la realización del tipo coincide 

con el último acto de la acción y por tanto no se produce un resultado separable de ella.” (ROXIN, Claus. 

Derecho penal: parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoria del delito. 2. ed. Tradução: 

Diego-Manuel Luzon Peña et al. Madrid: Editorial Civitas, 1997. p. 328). 
185  MAIA, Rodolfo Tigre. Lavagem de dinheiro (lavagem de ativos provenientes de crime): anotações às 

disposições criminais da Lei n. 9.613/98. São Paulo: Malheiros Editores, 1999. p. 80; OLIVEIRA, 

William Terra de. Dos crimes e das penas. In: CERVINI, Raúl; OLIVEIRA, William Terra de; GOMES, 

Luiz Flávio. Lei de lavagem de capitais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. p. 326. 
186  Por crime de resultado, Roxin entende “aquellos tipos en lo que el resultado consiste en una consecuencia 

de lesión o de puesta en peligro separa espacial y temporalmente de la acción del autor.” (ROXIN, Claus. 

Derecho penal: parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoria del delito. 2. ed. Tradução: 

Diego-Manuel Luzon Peña et al. Madrid: Editorial Civitas, 1997. p. 328). 
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ao mesmo tempo, um comportamento e um resultado, ensejando alteração no objeto do delito: 

o produto da infração antecedente187.  

No que diz respeito à tipicidade subjetiva, há previsão legal exclusivamente na 

modalidade dolosa, portanto, no direito brasileiro não existe lavagem de dinheiro culposa, 

como há em outros ordenamentos jurídicos, como o espanhol188. Dessa forma, considerando-

se o tipo objetivo como o marco de referência do tipo subjetivo, os elementos acima 

individualizados devem servir de parâmetro para sua caracterização, conforme o art. 18, I, do 

CP. O plano subjetivo do delito de lavagem, a partir da configuração anteriormente 

sistematizada, pode ser assim compreendido: 

 

I.II Tipicidade Subjetiva 

a) Dolo: art. 18, I, CP 

a.1) conhecimento: dos elementos do tipo objetivo = ocultar ou 

dissimular os bens, direitos ou valores provenientes de infração 

prévia 

a.2) vontade: de ocultar ou dissimular os bens, direitos ou valores de 

origem ilícita 

b) Elemento subjetivo especial: intenção de reinserção no mercado 

formal 

 

É pertinente registrarmos uma relevante observação no que diz respeito à promulgação 

da Lei nº 12.683/2012, quanto aos efeitos, para a tipicidade subjetiva, da substancial alteração 

da estrutura dos crimes de lavagem de dinheiro em decorrência da extinção do rol taxativo de 

crimes antecedentes. Embora o objeto da conduta tenha ficado naturalmente mais abrangente 

a partir da citada alteração, tendo em vista que a redação do art. 1º, caput passou a exigir 

apenas a proveniência em infração penal dos recursos, verificamos que, nos casos concretos 

objeto da presente investigação, não há alteração significativa quanto à interpretação dos 

 
187  Nesse sentido: (BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos 

penais e processuais penais. 4. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: RT, 2019. p. 119; DE CARLI, Carla 

Veríssimo. Dos crimes: aspectos objetivos. In: DE CARLI, Carla Veríssimo (org.). Lavagem de dinheiro: 

prevenção e controle penal. 2. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 244-245; OLIVEIRA, Ana 

Carolina Carlos de. Lavagem de dinheiro: responsabilidade pela omissão de informações. São Paulo: 

Tirant Lo Blanch, 2019. p. 107-108; LUCCHESI, Guilherme. Lavagem de dinheiro como mascaramento: 

limites à amplitude do tipo penal. Revista de Direito Penal Econômico e Compliance, v. 1, p. 143-162, 

jan./mar. 2020. E-book). 
188  Art. 301 nº 3, do Código Penal Espanhol: “Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será 

de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo”. 
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tribunais no que diz respeito à configuração dos pressupostos do dolo a partir do novo texto 

legal (capítulo 3 infra).  

Isto é, não identificamos nos julgados, que abarcam casos anteriores e posteriores à 

alteração legislativa, mudança relevante quanto às exigências acerca do conhecimento, 

genericamente exigido, no que diz respeito às elementares típicas, sobretudo a proveniência 

de infração penal. Seja em razão do entendimento ainda predominante quanto à autonomia do 

delito antecedente, segundo o qual se dispensa o envolvimento e a consciência quanto aos 

contornos detalhados de sua ocorrência pelo agente – o que afeta a tipicidade subjetiva, ou 

diante da ausência de entendimento pacificado antes da modificação do texto legal quanto ao 

grau de conhecimento então exigido em relação ao crime antecedente189. 

Dessa forma, não ignoramos este dado histórico cuja ocorrência tem expressiva 

repercussão, ao menos teoricamente, no contexto da tipicidade subjetiva. Todavia, pelas 

razões acima expostas e por questões de viabilidade do exame pretendido, adotaremos um 

critério único e de natureza ampla, que será empregado para todos os julgados, independente 

da legislação vigente à época dos respectivos fatos, com base no consenso verificado e ora 

aplicado ao âmbito do crime de lavagem de dinheiro, conforme veremos abaixo. 

Assim, importa delimitar o conteúdo dos elementos cognitivo e volitivo no âmbito do 

crime de lavagem de dinheiro, o que examinaremos a partir dos mesmos questionamentos 

propostos para a análise e compreensão dos pressupostos do tipo doloso (2.1.2.1 e 2.2.1 

supra), com exceção do quesito relativo ao marco temporal, ao qual nos remetemos para 

evitar redundância (2.1.2.1 “c” supra), tendo em vista que não apresenta especificidade para 

aplicação aos delitos de lavagem de dinheiro. 

 

a) O que constitui os elementos cognitivo e volitivo? 

 

O conhecimento e a vontade, enquanto duplo elemento configurador da tipicidade 

dolosa, devem compreender a descrição do tipo objetivo com as suas circunstâncias 

elementares, o que também figurará como a finalidade pela qual o autor perpetra a conduta 

 
189     Nesse sentido, Pitombo e Callegari exigiam expressamente o conhecimento específico da proveniência 

ilícita de um dos crimes antecedentes previstos no rol da lei vigente à época. (PITOMBO, Antônio Sérgio 

A. de Moraes. Lavagem de dinheiro: a tipicidade do crime antecedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2003. P. 141; CALLEGARI, André Luís. O erro de tipo no delito de lavagem de dinheiro. Revista dos 

Tribunais, v. 798, p. 502-507, 2002. E-book). Por outro lado, para CERVINI era suficiente uma potencial 

consciência do ilícito, e não a certeza sobre a prática de um delito em concreto. (CERVINI, Raúl; 

OLIVEIRA, William Terra de; GOMES, Luiz Flávio. Lei de lavagem de Capitais. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 1998, p. 327). 
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(2.1.2.1 supra). Esse é o modelo do dolo direto, no qual o autor está ciente da proveniência 

ilícita dos recursos e atua justamente para encobrir tal origem, por meio das mais diversas 

operações, dando-lhes aparência de regularidade.  

Para configuração do tipo descrito no art. 1º, caput, o elemento cognitivo deve 

compreender o objeto da conduta: (i) a origem dos bens, direitos ou recursos em infração 

prévia e (ii) a ciência de que a ação enseja uma conduta de ocultação ou dissimulação190. 

Nesse sentido, Blanco Cordero afirma que, para a posição tradicional e adotada por grande 

parte dos ordenamentos jurídicos: “El autor debe conocer, por tanto, el origen delictivo de los 

bienes y darse cuenta de que lá acción que realiza voluntariamente consitutye blanqueo de 

capitales”191. 

O elemento volitivo, por seu turno, na qualidade de vontade destinada à produção do 

resultado típico, compreende a prática da conduta e a finalidade de realização do resultado 

típico. Na lavagem de dinheiro, caracteriza-se pela atuação com a finalidade de ocultar ou 

dissimular a natureza dos produtos de (sabida) infração penal antecedente192. 

 

b) Qual o grau de conhecimento e de expressão da vontade exigido? 

 

No que diz respeito à representação do autor acerca das circunstâncias elementares do 

tipo objetivo, para o entendimento dominante193, o nível de conhecimento exigido é orientado 

por uma valoração que permita a identificação da infração prévia de forma genérica, assim 

como a sua conexão com a procedência dos recursos, sem que seja necessária a ciência da sua 

configuração jurídica ou das suas circunstâncias detalhadas, como o tipo penal específico, a 

 
190  Pitombo destaca expressamente os dois planos do elemento cognitivo na lavagem de dinheiro: o 

conhecimento da origem ilícita e a possibilidade de compreensão da ilicitude da ocultação, dissimulação e 

integração de tais recursos. (PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes. Lavagem de dinheiro: a tipicidade 

do crime antecedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 138). 
191  BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. 4. ed. Cizur Menor, Navarra: 

Aranzadi, 2015. p. 795. No mesmo sentido: (BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. 

Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais. 4. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: RT, 2019. 

p. 130). 
192  Nas palavras de Souza, trata-se de um “querer realizar a conduta descrita no tipo objetivo”. (SANTOS, 

Humberto Souza. O dolo de lavagem de dinheiro no direito penal brasileiro. In: SOUZA, Artur de Brito 

Gueiros; CÂMARA, Juliana de Azevedo Santa Rosa (org.). Inovações no direito penal econômico: 

prevenção e repressão da criminalidade empresarial. Brasília: ESMPU, 2018. p. 102). 
193  PRADO, Rodrigo Leite. Dos crimes: aspectos subjetivos. In: CARLI, Carla Veríssimo de (org.). 

Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. 2. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 278; 

BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. 4. ed. Cizur Menor, Navarra: 

Aranzadi, 2015. p. 795. 
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forma de prática, o local e até mesmo o autor do delito194. O conhecimento deve abranger ao 

menos a existência de uma prática delitiva prévia geradora de produtos, sendo desnecessária a 

consciência do seu concreto contexto, além da compreensão de que se pratica uma conduta 

voltada ao encobrimento desta origem delitiva.195 

 No que tange ao elemento subjetivo, conforme referido acima, é pacífico o 

entendimento segundo o qual se exige a vontade realizadora do tipo objetivo, concretizada 

através da intencionalidade de ocultar ou dissimular a natureza dos produtos de infração penal 

prévia. Porém, há controvérsias quanto à extensão da vontade do autor, no sentido de se 

demandar, em complementação, um elemento subjetivo especial ou intenção transcendental 

no comportamento típico196. No entendimento de Badaró e Bottini, deve agregar-se ao tipo 

penal do art. 1º, caput uma especial intenção materializada na vontade de lavar ou reciclar o 

capital por meio das operações de ocultação ou dissimulação, visando a sua reinserção no 

mercado. Tal elemento subjetivo especial, embora não previsto expressamente, adquiriria a 

qualidade de elementar típica em decorrência da interpretação teleológica da norma e da 

análise sistemática do ordenamento, figurando como elemento típico implícito197.  

 

c) Qual a consequência da ausência dos elementos cognitivo e volitivo? 

 

Em decorrência da compreensão amparada pela leitura conjunta dos arts. 18, I, e 20 do 

CP, conclui-se que, em regra, o desconhecimento do agente acerca de circunstâncias do tipo 

(elemento cognitivo) enseja a atipicidade da sua conduta, por caracterizar erro de tipo. No 

 
194  BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. 4. ed. Cizur Menor, Navarra: 

Aranzadi, 2015. p. 803. 
195  Nesse sentido, afirmam Barros e Silva: “Meditando sobre o assunto, já escrevemos que além de ter 

ciência prévia da origem ilícita dos bens, é preciso que se caracterize a possibilidade de o agente entender 

o caráter ilícito de sua conduta, que vise ocultar, dissimular e integrar a natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 

indiretamente, de infração penal (crime ou contravenção penal).” (BARROS, Marco Antonio de; SILVA, 

Thiago Minetti Apostólico. Lavagem de ativos: dolo direto e a inaplicabilidade da teoria da cegueira 

deliberada. Revista dos Tribunais, v. 957, p. 203-256, 2015. E-book). 
196  Por outro lado, Prado afirma que o conjunto de ações descrito no art. 1º, caput da Lei nº 9.613/98 

apresenta um aspecto subjetivo que se esgota na vontade de praticá-los, prescindindo de qualquer 

elemento ultraintencional. (PRADO, Rodrigo Leite. Dos crimes: aspectos subjetivos. In: CARLI, Carla 

Veríssimo de (org.). Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. 2. ed. Porto Alegre: Verbo 

Jurídico, 2013. p. 279). 
197  Nesse espectro, asseveram os autores que o elemento volitivo é assimétrico, pois não recai apenas sobre 

os elementos objetivos do tipo, mas compreende a reinserção do capital na economia formal, sob pena de 

configuração do crime de favorecimento. (BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. 

Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais. 4. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: RT, 2019. 

p. 143-144). 
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âmbito da lavagem de dinheiro, a questão do erro merece especial atenção198, sobretudo pelas 

repercussões práticas da previsão do elemento normativo “infração penal” no delito do 

caput199. Isso porque as habituais situações de desconhecimento da proveniência ilícita dos 

valores impõem o afastamento do dolo por ausência de um de seus pressupostos: a 

representação de circunstância elementar do delito200. Contudo, haverá adequação dos limites 

do erro de tipo para os casos de conhecimento relativo ou suspeita, em sede de dolo eventual, 

conforme apontaremos a seguir (e). 

Da mesma forma, se ausente a vontade de realização do resultado típico (elemento 

volitivo), não há que se falar em dolo, tendo em vista que a ocorrência do tipo objetivo deve 

estar acompanhada da intenção do autor que põe em marcha a conduta, sob pena de 

atipicidade, diante da ausência de previsão do delito na modalidade culposa. Portanto, a falta 

de quaisquer um dos elementos constitutivos do dolo leva à atipicidade da conduta201.  

 

d) É admitido o dolo eventual? 

 

Os debates ressoam quando tocam os limites do dolo eventual e a viabilidade de 

aplicação da teoria da cegueira deliberada, figuras nas quais o papel do conhecimento é posto 

em xeque e que vêm ganhando espaço na jurisprudência brasileira (2.3 e 2.4 supra). Discute-

se sobre o cabimento do dolo eventual, sobretudo na forma do art. 1º, caput da Lei nº 

9.613/98, nas oportunidades em que os envolvidos na prática delitiva não agem com 

conhecimento efetivo e plena vontade dirigidos à prática do crime (dolo direto), mas 

preenchem o seu tipo objetivo, deixando a cargo da tipicidade subjetiva o estabelecimento dos 

limites da relevância penal destas condutas.  

 
198  Destaca-se, ainda, o entendimento segundo o qual erros de subsunção quanto à infração antecedente 

também configurarão erro de tipo, uma vez que tratam de elementar típica do crime de lavagem. Nessa 

linha, Badaró e Bottini afirmam que mesmo que o erro tenha por objeto a consciência da ilicitude, ela é 

parte integrante do tipo penal, uma elementar típica, o que atrai a incidência do erro de tipo no caso. 

(BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e 

processuais penais. 4. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: RT, 2019. p. 141). 
199  BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. 4. ed. Cizur Menor, Navarra: 

Aranzadi, 2015. p. 905-906. 
200  Tavares e Martins exemplificam: “se A consente em que B deposite valores no sótão de sua casa, sem 

saber que se trata de dinheiro obtido de atividades ilícitas, estará agindo sem dolo.” (TAVARES. Juarez; 

MARTINS, Antonio. Lavagem de capitais: fundamentos e controvérsias. São Paulo: Tirant lo blanch, 

2020. p. 147). 
201  RUIVO, Marcelo Almeida. Observações sobre o dolo na lavagem de dinheiro. In: CAVALCANTI, 

Fabiane; FELDENS, Luciano; RUTTKE, Alberto (org.). Garantias Penais: estudos alusivos aos 20 anos 

de docência do professor Alexandre Wunderlich. Porto Alegre: Boutique Jurídica, 2019. p. 417. 
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Na jurisprudência é amplamente admitida a lavagem de capitais praticada com dolo 

eventual202, o que, acreditamos, tem forte relação com um movimento de desconforto com as 

técnicas disponíveis na lei penal em termos de respostas para a prevenção e a repressão frente 

aos diversos formatos de prática destes delitos203. Nesse sentido, a posição ganhou força após 

o julgamento da AP 470 pelo Supremo Tribunal Federal que, na análise das condutas de 

lavagem de dinheiro, admitiu expressamente o dolo eventual nestes crimes, considerando que 

o agente atua “sem a certeza da origem criminosa dos bens, valores ou direitos envolvidos 

quando pratica os atos de ocultação e dissimulação, tem ciência da elevada probabilidade 

dessa procedência criminosa”, com fundamentação amparada na Exposição de Motivos nº 

692/96, na previsão do art. 18, I, do Código Penal e no direito comparado, no que diz respeito 

à adoção da teoria da cegueira deliberada204. 

Entretanto, a admissão do dolo eventual é objeto de divergência na doutrina. Badaró e 

Bottini, acompanhados por parte da doutrina205, entendem que não há espaço para o dolo 

eventual no tipo do caput do art.1º, partindo da compreensão de que (i) embora a Exposição 

de Motivos da lei original (EM 692/MJ/1996)206 admita expressamente a possibilidade, não se 

trata de texto de caráter vinculante, (ii) quando cabível tal espécie de dolo, o legislador 

costuma incluir a expressão “deve saber” no texto legal nas situações em que há um estado 

anterior integrante da ação sobre o qual se pressupõe o conhecimento e, ainda, (iii) por motivo 

 
202  Nos casos objeto da amostra desta pesquisa, das 32 condutas examinadas 10 contaram com o dolo 

eventual como fundamento central para condenação e 14 o empregaram como tese subsidiária quando da 

fundamentação do dolo direto (3.3.2.2 infra).  
203  Destaca-se, nesse contexto, referência expressa da Ministra Rosa Weber no julgamento da APN470, 

assim sintetizada por Lucchesi: “Aduz a ministra ser necessário reconhecer que, nos casos de lavagem de 

dinheiro em que o autor dos atos de lavagem não for o autor do crime antecedente, é incomum que o autor 

dos atos de lavagem tenha conhecimento pleno e absoluto quanto à origem dos bens ocultados ou 

dissimulados. Entende, assim, que a vedação à imputação a título de dolo eventual conduziria 

invariavelmente à impunidade desses crimes, em especial aqueles praticados por profissionais da 

lavagem”. (LUCCHESI, Guilherme Brenner. Acertando por Acaso: Uma análise da cegueira deliberada 

como fundamento para condenação por lavagem de dinheiro no voto da ministra Rosa Weber na APN 

470. Jornal de Ciências Criminais, v. 1, p. 97, 2018. E-book). 
204  Fl. 1271 e ss. Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/ap470.pdf. Acesso em: 25 jul. 2021. 
205  TAVARES. Juarez; MARTINS, Antonio. Lavagem de capitais: fundamentos e controvérsias. São Paulo: 

Tirant lo blanch, 2020. p. 79; SANTOS, Humberto Souza. O dolo de lavagem de dinheiro no direito penal 

brasileiro. In: SOUZA, Artur de Brito Gueiros; CÂMARA, Juliana de Azevedo Santa Rosa (org.). 

Inovações no direito penal econômico: prevenção e repressão da criminalidade empresarial. Brasília: 

ESMPU, 2018. p. 97-116; BARROS, Marco Antonio de; SILVA, Thiago Minetti Apostólico. Lavagem 

de ativos: dolo direto e a inaplicabilidade da teoria da cegueira deliberada. Revista dos Tribunais, v. 957, 

p. 203-256, 2015. E-book; SANTOS, Humberto Souza. O dolo de lavagem de dinheiro no direito penal 

brasileiro. In: SOUZA, Artur de Brito Gueiros; CÂMARA, Juliana de Azevedo Santa Rosa (org.). 

Inovações no direito penal econômico: prevenção e repressão da criminalidade empresarial. Brasília: 

ESMPU, 2018. p. 97-10. 
206  Item 40: “[...] Exige o projeto, nesses casos, o dolo direto, admitindo o dolo eventual somente para a 

hipótese do caput do artigo”. Exposição de Motivos n.º 692/ MJ, de 18.12.1996, publicada no Diário do 

Senado Federal, de 25.11.1997. 

https://www.conjur.com.br/dl/ap470.pdf
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de política criminal, uma vez que sempre será possível suspeitar da procedência de valores em 

atividades econômicas e financeiras207. Na mesma linha, Santos afirma que a lavagem de 

dinheiro exige uma particular direção de finalidade, o que seria incompatível e, portanto, 

excludente da mera assunção de um resultado como possível208. O texto das Convenções de 

Viena209 e de Palermo210 embasa essa posição contrária à admissão do dolo eventual, uma vez 

que ambos os documentos preveem expressamente a necessidade de conhecimento sobre a 

natureza ilícita do objeto da lavagem. 

Por outro lado, para a corrente que admite o dolo eventual, o entendimento condutor é 

no sentido de que não se exige o conhecimento absoluto da origem infracional dos recursos, 

bastando, para a sua configuração, que exista uma desconfiança ou suspeita do autor quanto à 

proveniência ilícita e quanto à realização de atos de ocultação ou dissimulação. Blanco 

Cordero afirma que, para configuração do dolo na modalidade eventual, é suficiente “el 

conocimiento eventual de que los hechos de los que proceden los bienes constituyen una 

infracicón penal”211. 

Nessa linha, aceita-se a caracterização do delito com dolo eventual mediante uma 

“meia-ciência”212 da origem ilícita do objeto da lavagem213, o que figuraria como um 

conhecimento de nível intermediário entre a certeza e a ignorância. A posição é fundamentada 

sobretudo por uma interpretação combinada acerca (i) da inexistência de exclusão direta desta 

 
207  BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e 

processuais penais. 4. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: RT, 2019. p. 134. 
208  SANTOS, Humberto Souza. O dolo de lavagem de dinheiro no direito penal brasileiro. In: SOUZA, Artur 

de Brito Gueiros; CÂMARA, Juliana de Azevedo Santa Rosa (org.). Inovações no direito penal 

econômico: prevenção e repressão da criminalidade empresarial. Brasília: ESMPU, 2018. p. 104. 
209  Art. 3, 1, b: i) a conversão ou a transferência de bens, com conhecimento de que tais bens são procedentes 

de algum ou alguns dos delitos estabelecidos no inciso a) deste parágrafo, ou da prática do delito ou 

delitos em questão, com o objetivo de ocultar ou encobrir a origem ilícita dos bens, ou de ajudar a 

qualquer pessoa que participe na prática do delito ou delitos em questão, para fugir das consequências 

jurídicas de seus atos. 
210  Art. 6, 1, ii: A ocultação ou dissimulação da verdadeira natureza, origem, localização, disposição, 

movimentação ou propriedade de bens ou direitos a eles relativos, sabendo o seu autor que os ditos bens 

são produto do crime. 
211  BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. 4. ed. Cizur Menor, Navarra: 

Aranzadi, 2015. p. 907. 
212  PAULSEN, Leandro. Crimes federais. São Paulo: Saraiva, 2017. p 272. 
213  PRADO, Luiz Regis. Direito penal econômico. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 459-460; 

BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes federais. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 1096; PRADO, 

Rodrigo Leite. Dos crimes: aspectos subjetivos. In: CARLI, Carla Veríssimo de (org.). Lavagem de 

dinheiro: prevenção e controle penal. 2. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 289; CERVINI, Raúl; 

OLIVEIRA, William Terra de; GOMES, Luiz Flávio. Lei de lavagem de capitais. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1998. p. 327; MORO, Sergio Fernando. Sobre o elemento subjetivo no crime de lavagem. In: 

BALTAZAR JUNIOR, José Paulo; MORO, Sergio Fernando (org.). Lavagem de dinheiro: comentários à 

lei pelos juízes das varas especializadas em homenagem ao Ministro Gilson Dipp. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2007. p. 96-101. 
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possibilidade no texto legal, (ii) da referência expressa à admissão do dolo eventual na 

Exposição de Motivos da lei original (EM 692/MJ/1996), (iii) da aplicação restritiva da lei 

que a admissão exclusiva do dolo direto causaria, no sentido de diminuição do alcance da 

reprimenda e (iv) da análise do direito comparado. A admissão do dolo eventual na lavagem 

de dinheiro é defendida por parcela majoritária da doutrina214 e amplamente reconhecida pela 

jurisprudência215.  

Somos adeptos da posição que defende o elemento subjetivo especial enquanto 

requisito para configuração da tipicidade subjetiva da lavagem de dinheiro, entretanto, 

entendemos também que esta premissa é incompatível com a admissão do dolo eventual, pois 

seus fundamentos são conflitantes, notadamente no que diz respeito à exigência de especial 

finalidade que tal elemento requer216. Não obstante nosso posicionamento afaste o cabimento 

dolo eventual na lavagem de dinheiro, para viabilizar o debate proposto partiremos do 

entendimento majoritário da doutrina, verificado no marco teórico fixado, e da jurisprudência, 

exposto nos casos objeto de análise, que admitem expressamente esta modalidade dolosa. 

Se por um lado recepcionar o dolo eventual pode significar a garantia de efetividade 

da lei e o aumento da carga repressivo-punitiva das condutas tipificadas pela Lei nº 9.613/98, 

por outro pode representar uma perigosa extensão da resposta penal aos casos duvidosos, nos 

quais não há manifestação precisa dos pressupostos de tipicidade subjetiva dolosa. Badaró e 

Bottini, embora contrários à admissão do dolo eventual no âmbito da lavagem de dinheiro, 

bem sintetizam a estrutura dos pressupostos desta modalidade, conforme o entendimento 

preponderante: deve haver um contexto de suspeita robusta, com a percepção do efetivo risco 

de proveniência ilícita dos recursos, no qual o agente assume a possibilidade de contribuir 

para um ato de lavagem de dinheiro217. 

 
214  Nesse sentido: “O dolo eventual relativo ao elemento normativo consistente na cognição de um fato – 

vale dizer, o desejo de praticar a ação, assumindo o risco de produzir o resultado, malgrado a dúvida do 

agente acerca da ocorrência do fato de que depende a incriminação – recai precisamente sobre essa 

“meia-ciência”. (PRADO, Rodrigo Leite. Dos crimes: aspectos subjetivos. In: CARLI, Carla Veríssimo 

de (org.). Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. 2. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 

289). 
215  Além dos 32 casos que integram a amostra objeto da presente pesquisa, importa relembrar que o dolo 

eventual na lavagem de dinheiro foi admitido no âmbito do famigerado julgamento da APN 470 pelo 

STF. Sobre o tema: (LUCCHESI, Guilherme Brenner. Acertando por Acaso: Uma análise da cegueira 

deliberada como fundamento para condenação por lavagem de dinheiro no voto da ministra Rosa Weber 

na APN 470. Jornal de Ciências Criminais, v. 1, p. 93-106, 2018. E-book). 
216       Nesse sentido: SANTOS, Humberto Souza. O dolo de lavagem de dinheiro no direito penal brasileiro. In: 

SOUZA, Artur de Brito Gueiros; CÂMARA, Juliana de Azevedo Santa Rosa (org.). Inovações no direito 

penal econômico: prevenção e repressão da criminalidade empresarial. Brasília: ESMPU, 2018, p. 104. 
217  BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e 

processuais penais. 4. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: RT, 2019. p. 135. 
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A configuração dos elementos cognitivo e volitivo em sede de dolo eventual não é 

bem delimitada. Os contornos do dolo eventual por si só são nebulosos, o que se estende à 

especificidade dos delitos de lavagem. A relação entre conhecimento e dolo eventual, assim 

como a expressão do grau de suficiência deste conhecimento, não são manifestações claras 

por grande parte da doutrina e, menos ainda, pela jurisprudência218. Mesmo que não se 

dispense o conhecimento das circunstâncias elementares do crime, os partidários da admissão 

do dolo eventual reconhecem a presença do elemento cognitivo quando há suspeita ou 

desconfiança por parte do autor, isto é, quando não há conhecimento efetivo. Assim, é 

admitida uma espécie de conhecimento relativo em sede de dolo eventual na modalidade 

básica do crime de lavagem. 

Ademais, registra-se que parcela considerável da doutrina e dos julgadores discute o 

dolo eventual dando maior ênfase à suspeita da proveniência ilícita enquanto manifestação do 

elemento cognitivo, entretanto, este não é o único elemento constitutivo da tipicidade objetiva 

da lavagem de dinheiro. Quanto aos demais elementos que compõe a descrição típica da 

modalidade do caput, é menos comum o exame sobre a sua conformação no dolo eventual, 

como a ocultação ou dissimulação - verbos nucleares do tipo. 

No que tange à dimensão volitiva, requer-se o consentimento com o risco de produção 

do resultado, enquanto realização da ação típica em sentido amplo, e não a anuência quanto à 

possível origem delitiva dos recursos, sendo aquele uma consequência deste. Todavia, não 

raras vezes o elemento volitivo é interpretado como aceitação sobre a possível origem 

infracional dos valores, revelando certa confusão entre os conteúdos dos elementos 

constitutivos do dolo219. Feitas as ressalvas, em se admitindo a forma do dolo eventual, os 

pressupostos de tipicidade subjetiva devem ser assim estruturados: 

 

Tipicidade Subjetiva 

a) Dolo: art. 18, I, CP 

 
218  AVELAR, Michael Procopio Ribeiro Alves; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Cegueira deliberada: a imputação 

dolosa sem conhecimento. Revista de Direito Penal Econômico e Compliance, ano 1, p. 120-124, 

out./dez. 2020. 
219  Baltazar Junior, por exemplo, afirma que: “Admitir o dolo eventual implica ainda admitir a ocorrência do 

crime quando o lavador do dinheiro não tem a certeza de que o objeto da lavagem é produto de atividade 

criminosa, mas assume o risco de que os bens tenham origem criminosa, com base no indicativo dado 

pelas circunstâncias do fato”. (BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes federais. 11. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. p. 1096). 
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a.1) conhecimento ao menos relativo: dos elementos do tipo objetivo 

(conduta e objetos da conduta) = ocultar ou dissimular os bens, 

direitos ou valores de proveniência em infração prévia 

a.2) assunção: do risco de eventual realização do tipo 

 

e) É viável a utilização da teoria da cegueira deliberada? 

 

É comum o debate sobre a possibilidade aplicação da cegueira deliberada nos crimes 

de lavagem de capitais quando admitida a sua prática na forma do dolo eventual. Como vimos 

(2.4 supra), a teoria oriunda dos países de common law ganhou destaque a partir de casos de 

repercussão nacional e vem sendo aplicada em situações nas quais é preenchido o tipo 

objetivo da conduta e, portanto, já há um grau de reprovabilidade na conduta, mas os 

elementos subjetivos, sobretudo o cognitivo, não correspondem ao nível de exigência da 

tipicidade subjetiva conforme a legislação brasileira que, neste caso (lavagem), é restrita ao 

dolo, o qual exige o conhecimento. 

Na perspectiva do elemento cognitivo, enquanto na lavagem de dinheiro a título de 

dolo eventual há, para os defensores desta concepção, um conhecimento ao menos relativo, 

consubstanciado na concreta desconfiança do autor sobre a origem infracional dos recursos e 

sobre a possibilidade de ocultação ou dissimulação, na cegueira deliberada há um 

desconhecimento, decorrente da autocolocação do autor nesta situação, que é equiparado ao 

conhecimento para fins de responsabilização penal.   

Entretanto, a cegueira deliberada, no contexto da lavagem de dinheiro, tem sido 

expressamente utilizada nos tribunais como elemento indicador de dolo eventual, 

notadamente a partir da equiparação entre as figuras220, utilizando aquela como fundamento 

para condenação por meio desta ou, ainda, como mero esforço argumentativo, consoante 

veremos em mais detalhes (3.3 infra). No contexto dos atos de lavagem, a utilização da 

cegueira deliberada serviria de instrumento aos casos nos quais o agente se colocaria em 

situação de desconhecimento sobre a proveniência ilícita dos ativos justamente por 

 
220  Também na doutrina, ainda que minoritária, há posicionamento quanto à possibilidade de equiparação 

entre dolo eventual e cegueira deliberada: “Tais construções, em uma ou outra forma, assemelham-se ao 

dolo eventual da legislação e doutrina brasileira. Por isso e considerando a previsão genérica do art. 18, I, 

do CP, e a falta de disposição legal específica na lei de lavagem contra a admissão do dolo eventual, 

podem elas ser trazidas para a nossa prática jurídica”. (MORO, Sergio Fernando. Sobre o elemento 

subjetivo no crime de lavagem. In: BALTAZAR JUNIOR, José Paulo; MORO, Sergio Fernando (org.). 

Lavagem de dinheiro: comentários à lei pelos juízes das varas especializadas em homenagem ao Ministro 

Gilson Dipp. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 100). 
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representar como provável a sua origem delitiva. Referem Bottini e Badaró que “a 

intencionalidade do agente em se colocar deliberadamente em situação de ignorância afastaria 

o erro de tipo e legitimaria o reconhecimento do dolo”221. Consideramos, a partir dos 

posicionamentos doutrinários analisados até aqui, que a diferença de manifestação do 

elemento cognitivo em sede de dolo eventual e da cegueira deliberada é compreendida, 

portanto, como conhecimento relativo para aquele e a intencionalidade em desconhecer 

(desconhecimento deliberado ou autoprovocado) para este. O aprofundamento sobre essa 

discussão e a sua repercussão, embora imprescindível e de extrema relevância, foge ao escopo 

deste trabalho.   

Feitas essas observações pontuais, reiteramos que acompanhamos o posicionamento 

dominante e remetemo-nos às críticas expostas anteriormente (2.4 supra), registrando que não 

deve ser admitida a cegueira deliberada, seja por sua incompatibilidade com o ordenamento 

brasileiro, uma vez que do princípio da legalidade decorre o cumprimento da exigência de 

constatação do duplo elemento do dolo (conhecimento e vontade)222, seja por sua 

desnecessidade, frente à suficiência das figuras subjetivas previstas no Código Penal 

brasileiro, ou, ainda, pelo argumento da insegurança jurídica e enfraquecimento da tipicidade 

subjetiva, diante das distintas versões da teoria que coexistem no cenário brasileiro. 

 

2.6 RESULTADOS PARCIAIS 

 

a) Para além da coincidência com a descrição do fato típico, a conduta do agente deve 

preencher o vínculo subjetivo exigido pela norma. Estas duas etapas da tipicidade (planos 

objetivo e subjetivo) são essenciais à atribuição de responsabilidade na seara criminal e são 

seguidas da análise dos pressupostos das categorias da antijuridicidade e da culpabilidade. 

 

b) O dolo é o elemento subjetivo por excelência, com previsão no art. 18, I, do Código 

Penal sob a fórmula do agente que quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. O 

dispositivo deve ser lido em conjunto com o texto do art. 20, que determina que o erro sobre 

 
221  BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e 

processuais penais. 4. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: RT, 2019. p. 136. 
222  Nesse sentido, Melo e Hernandes alertam que o desconhecimento, ainda que decorrente de uma auto 

colocação neste estado, esvaziaria o conteúdo típico do injusto. (MELLO, Sebastian Borges de 

Albuquerque; HERNANDES, C. R. O delito de lavagem de capitais e a teoria da cegueira deliberada: 

compatibilidade no direito penal brasileiro? Conpedi Law Review, v. 3, p. 451, 2017). 
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elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, a partir do qual, a contrario sensu, 

conclui-se que conhecimento é componente elementar do dolo.  

 

c) Uma das interpretações possíveis do texto legal, que é tradicionalmente defendida 

pela doutrina majoritária ora adotada, compreende o dolo em sua dupla dimensão, formado 

pelos elementos cognitivo (conhecimento) e volitivo (vontade), não obstante os 

posicionamentos dissonantes que rechaçam a necessidade do elemento volitivo. A fórmula 

básica desta conformação, sem prejuízo dos ajustes conforme as espécies de dolo, 

corresponde à representação das circunstâncias elementares do tipo + previsão de ocorrência 

do resultado + vínculo subjetivo relacionado à realização do resultado típico.  

 

d) Sobre o conteúdo do duplo elemento: no âmbito do dolo direto, o elemento 

cognitivo compreende as circunstâncias do fato típico, devendo abranger todos os elementos 

constitutivos do tipo (descritivos e de remissão normativa), assim como o provável resultado 

que decorrerá da conduta planejada. O elemento volitivo diz respeito à vontade (finalidade) 

do agente dirigida à realização da ação típica para alcançar determinado resultado.  

 

e) Sobre o grau de expressão do duplo elemento: o conhecimento do tipo objetivo deve 

ser atual e real e não meramente potencial, contemplando uma representação natural do 

contexto (elementos descritivos) e/ou uma representação com base no conteúdo de significado 

social (elementos de remissão normativa). Quanto ao resultado, não se exige certeza, por se 

tratar de evento futuro, mas tão somente a representação da possibilidade concreta de sua 

ocorrência. Para o elemento volitivo, o grau de expressão da vontade é determinado pela 

própria configuração da espécie de dolo. No que tange ao dolo direto, trata-se da conduta 

praticada para atingir determinada finalidade, revelando a expressão da vontade ou do querer 

em seu grau mais intenso. 

 

f) Sobre o marco temporal do duplo elemento: em relação ao objeto do conhecimento 

(o que se conhece), o autor deve representar não só as circunstâncias presentes no momento 

da prática delitiva, mas também a possibilidade de ocorrência daquelas futuras, como o curso 

causal e o resultado, ainda que de forma parcial e sob a forma de previsão. Com relação ao 

tempo do conhecimento propriamente dito (quando se conhece), deve estar presente no 

momento da realização da ação típica, sendo simultâneo à conduta, assim como a vontade 

que, fora do contexto de realização da conduta, é um mero desejo. 
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g) Sobre a ausência do duplo elemento: a falta do conhecimento de algum dos 

elementos constitutivos do tipo objetivo atrai a incidência do erro de tipo e, 

consequentemente, afasta o dolo (art. 20 CP). A ausência da vontade também inviabiliza a 

configuração do dolo, tendo em vista que o plano volitivo é justamente o pressuposto 

essencial da tipicidade dolosa para a concepção volitiva dominante. 

 

h) No dolo eventual há uma atenuação dos elementos cognitivo e volitivo: o 

conhecimento é concretizado pela possibilidade de realização do fato típico e a vontade é 

substituída pelo consentimento do autor com o possível resultado. É necessária uma 

representação pelo autor dos elementos constitutivos do tipo objetivo, ainda que relativa, de 

forma a prever a possibilidade de que sobrevenha o resultado típico em decorrência de sua 

conduta, complementada pela assunção em relação a este (eventual) resultado. 

 

i) Sobre o conteúdo do duplo elemento: o dolo eventual é constituído pelo 

conhecimento das circunstâncias elementares do tipo objetivo (de natureza descritiva e/ou de 

remissão normativa) e por sua imediata relação subjetiva com o resultado típico, na forma de 

assunção (art. 18, I c/c art. 20 CP). O agente deve conhecer, em alguma medida, os elementos 

do tipo objetivo, a partir do que representará a possibilidade de ocorrência do resultado 

delitivo. O elemento volitivo nesta modalidade corresponde ao consentimento do agente com 

a eventual realização do resultado típico.  

 

j) Sobre o grau de expressão do duplo elemento: o conhecimento deverá abranger as 

circunstâncias elementares do tipo, mas não é clara e nem unânime a sua precisa conformação 

no dolo eventual. As soluções possíveis transitam entre o nível de representação dos 

elementos do tipo objetivo exigido: a dúvida quanto à(s) circunstância(s) elementar(es), a 

robusta suspeita ou desconfiança ou, ainda, o conhecimento efetivo. Quanto ao resultado, não 

é suficiente uma simples dúvida ou possibilidade infundada, deve haver concretude na 

representação, para que seja pelo menos previsível ou não improvável ao autor a sua 

ocorrência. O elemento volitivo assume a configuração de um estado interno de anuência do 

autor com o eventual resultado, ao invés de constituir uma finalidade para alcançá-lo. 

 

k) Sobre o marco temporal do duplo elemento: as cargas cognitiva e volitiva devem 

estar presentes quando da prática da conduta pelo autor. Ou seja, enquanto coloca em marcha 
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sua ação, o agente deve estar ciente das circunstâncias que justificam a previsão de ocorrência 

do fato típico e, nesta mesma oportunidade, deve consentir com a sua eventual realização. 

 

l) Sobre a ausência do duplo elemento: em regra, a ausência de quaisquer dos 

elementos que constituem o dolo eventual motiva o seu afastamento, por força das previsões 

legais dos arts. 18, I, e 20 CP. Entretanto, esta fórmula tem sido ajustada conforme o 

entendimento quanto ao grau de representação das circunstâncias elementares do tipo. Para a 

corrente que admite a caracterização do conhecimento, mesmo em caso de dúvida ou suspeita 

sobre os elementos do tipo objetivo, os seus limites para fins de incidência do erro de tipo 

acabam por ser adaptados conforme esta moldura. Da mesma forma, a falta do elemento 

volitivo impede a configuração do dolo eventual, pois figura como pressuposto essencial 

deste, sob pena de invasão do território da culpa. 

 

m) A zona limítrofe entre o dolo e a culpa é uma discussão que segue vigente, uma vez 

que com o desenvolvimento e o avanço do direito penal, novas razões reiteram a importância 

desta delimitação, como a repercussão, no direito penal econômico, da verificação da 

relevância penal da conduta a depender da sua configuração dolosa ou culposa. A dificuldade 

de distinção das duas figuras decorre da estrutura comum que compartilham: (i) a 

possibilidade ou previsibilidade de ocorrência do resultado típico, (ii) ainda que não seja 

desejado pelo autor.  

 

n) Considerando que o dolo eventual manifesta o consentimento do autor com a 

possibilidade de ocorrência do resultado, o entendimento majoritário direciona à carga 

volitiva a fixação da fronteira entre o dolo eventual e a culpa consciente, uma vez que o 

elemento volitivo é o único componente exclusivo das figuras dolosas. Assim, identificamos 

três pontos de acordo quanto à conformação da conduta dolosa: (i) a imprescindibilidade do 

elemento cognitivo (alguma representação das circunstâncias elementares do tipo + previsão 

de ocorrência do resultado ao menos como não improvável); (ii) a imprescindibilidade do 

elemento volitivo (na forma de consentimento do autor com a eventual realização do resultado 

típico); e (iii) o elemento volitivo como critério diferenciador do dolo eventual e da culpa 

consciente. 

 

o) A prova de condutas dolosas deve promover a constatação da ocorrência fática 

(premissa menor), verificando os seus elementos objetivos e subjetivos e, num segundo 
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momento, procedendo à subsunção dos fatos constatados à respectiva norma (premissa 

maior). É necessária a verificação do conhecimento somado ao consentimento do autor com o 

risco de produção do resultado (perspectiva do objeto), cuja prova propriamente dita 

(perspectiva da forma) é outorgada às circunstâncias do caso concreto por meio das quais se 

possa concluir pela existência do vínculo subjetivo do autor com a conduta praticada. Uma 

vez contemplada esta primeira fase da operação lógica, a segunda etapa necessária impõe a 

subsunção destes fatos à norma, o que requer a avaliação da suficiência dos elementos 

provados para fins de configuração do respectivo tipo penal, por meio de indicadores 

específicos conforme a estrutura típica do delito em questão. 

 

p) A aplicação da cegueira deliberada consiste na utilização de critérios para atribuição 

de conhecimento ao agente que concorre para uma prática delitiva em situação de 

desconhecimento autoprovocado quanto a elementares do tipo penal, sendo empregada nos 

casos em que o autor tem fundadas suspeitas da possível natureza criminosa de sua conduta, 

mesmo assim age e seu (des)conhecimento não é suficiente para atribuição de dolo eventual, o 

que atrairia a cegueira deliberada para convalidar a falta do elemento cognitivo. Não há 

acordo sobre o exato conteúdo da teoria no Brasil, havendo diversas variantes da teoria na 

doutrina e na jurisprudência.  

 

q) A aplicação da cegueira deliberada enseja debates quanto à (in)compatibilidade 

com o ordenamento brasileiro e no que diz respeito à falta de utilidade nos casos em que as 

figuras subjetivas existentes são suficientes. As principais críticas doutrinárias quanto ao seu 

emprego se dão em razão (i) do possível alargamento indevido das formas de 

responsabilização subjetiva; (ii) do conflito direto com o instituto do erro de tipo, tendo em 

vista a previsão legal do art. 20 do CP, que determina a exclusão do dolo quando não há 

conhecimento, de forma que o erro de tipo representa uma solução prévia para os casos de 

desconhecimento; e (iii) da contribuição à insegurança jurídica em sede de direito penal, pela 

coexistência de distintas versões da teoria. 

 

r) A lavagem de capitais consiste em mecanismo de mascaramento de bens, direitos ou 

valores de origem ilícita, para reinserção na economia, garantindo, assim, a sua aparência de 

licitude. A modalidade básica da lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, Lei nº 9.613/98) 

compreende a ocultação ou a dissimulação da origem, localização, disposição, movimentação 

ou propriedade dos bens, direitos ou valores, desde que provenientes, de forma direta ou 
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indireta, de infração penal. No que diz respeito à tipicidade subjetiva, há previsão legal 

exclusivamente na modalidade dolosa, inexistindo no direito brasileiro lavagem de dinheiro 

na forma culposa.  

 

s) Sobre o conteúdo do duplo elemento: para a configuração do tipo básico do crime 

de lavagem, a dupla dimensão do dolo deve compreender: (i) o conhecimento da natureza de 

“produto de crime” dos bens, direitos ou valores, isto é, a sua origem ilícita, direta ou indireta, 

em infração penal prévia, (ii) a ciência de que a sua ação enseja uma conduta de ocultação ou 

dissimulação e (iii) a vontade de praticar a conduta e a alcançar a realização do resultado 

típico.  

 

t) Sobre o grau de expressão do duplo elemento: para o entendimento dominante, o 

nível de conhecimento exigido do autor deve abranger a existência de uma prática delitiva 

prévia geradora de produtos, sendo dispensada a ciência sobre o seu conteúdo detalhado ou 

sobre a configuração jurídica da conduta antecedente. No que tange ao elemento volitivo, é 

requerida a vontade realizadora do tipo objetivo, concretizada na intencionalidade de praticar 

as condutas de ocultação ou dissimulação dos produtos de infração penal prévia. Há 

controvérsias quanto à extensão da vontade do autor, no sentido de se demandar, em 

complementação, uma intenção transcendental no comportamento típico, que seria a especial 

intenção materializada na vontade de dar aparência de licitude ao capital. 

 

u) Sobre a ausência do duplo elemento: as habituais situações de desconhecimento da 

proveniência ilícita dos valores objeto de reciclagem impõem o afastamento do dolo por 

ausência de um de seus pressupostos (art. 20 CP) – ressalvados os casos que vêm sendo 

aceitos como conhecimento relativo em sede de dolo eventual. Da mesma forma, se ausente a 

vontade de realização do resultado típico, não há que se falar em dolo.  

 

v) Sobre o cabimento do dolo eventual: discute-se sobre a admissão do dolo eventual 

na forma do art. 1º, caput da Lei nº 9.613/98, nas oportunidades em que os envolvidos na 

prática delitiva não agem com conhecimento efetivo e plena vontade dirigidos à prática do 

crime (dolo direto), mas preenchem o seu tipo objetivo, deixando a cargo da tipicidade 

subjetiva o estabelecimento dos limites da relevância penal destas condutas. Parte da doutrina 

rechaça esta possibilidade, sobretudo por não haver referência expressa no dispositivo. Por 
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outro lado, a jurisprudência, acompanhada por parcela majoritária da doutrina, admite tal 

espécie dolosa. 

 

x) Sobre o conteúdo do duplo elemento: para a corrente que admite o dolo eventual, 

não se exige o conhecimento pleno, bastando que exista a concreta desconfiança do autor 

quanto à origem ilícita dos recursos e quanto à realização de atos para o seu encobrimento 

(conhecimento relativo), com o respectivo consentimento com a ocorrência do eventual 

resultado típico. Contudo, a configuração dos elementos cognitivo e volitivo em sede de dolo 

eventual não é bem delimitada, de forma que a relação entre conhecimento e dolo eventual, e 

a expressão do grau de suficiência deste conhecimento, não são manifestações claras por 

grande parte da doutrina e, menos ainda, pela jurisprudência. 

 

z) Há debates sobre a utilização da cegueira deliberada na lavagem de dinheiro. Trata-

se de situações nas quais haveria um efetivo e deliberado desconhecimento, que é equiparado 

ao conhecimento para fins de responsabilização penal a título de dolo eventual. A utilização 

da cegueira deliberada serviria de instrumento aos casos nos quais o agente se colocaria em 

situação de desconhecimento sobre a proveniência ilícita dos ativos justamente por 

representar como provável a sua origem delitiva 
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3 TIPICIDADE SUBJETIVA NA JURISPRUDÊNCIA: ANÁLISE DE JULGADOS DE 

LAVAGEM DE DINHEIRO DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS ENTRE 2013 

E 2020 

 

Conforme abordamos anteriormente (2.2 e 2.3 supra), em resumo e apenas para 

reiterar os conceitos que norteiam a pesquisa, para a imputação dolosa no direito penal 

brasileiro223, segundo a concepção tradicional e aqui adotada, é essencial a concorrência do 

conhecimento e da vontade do agente direcionados à realização do tipo objetivo. Em termos 

de dolo eventual, sua configuração pressupõe a representação da realização do tipo como 

possível, a partir do conhecimento, ainda que relativo, dos elementos do tipo objetivo 

(elemento cognitivo), somada ao consentimento do agente com a eventual realização do 

resultado típico (elemento volitivo)224. 

Partimos das seguintes considerações para colocação do problema de pesquisa: 

 

a) premissas: há dificuldade de delimitação da tipicidade subjetiva no direito penal 

econômico, e, portanto, no âmbito do crime de lavagem de dinheiro, notadamente no campo 

do dolo eventual, o que decorre da combinação de fatores como: a sua conformação 

controvertida e a posição limítrofe que ocupa, a habitual existência de uma pluralidade de 

indivíduos envolvidos nos fatos e, consequentemente, de distintos níveis de conhecimento 

acerca da prática delitiva; 

 

b) hipótese: estes obstáculos podem resultar na expansão indevida da figura do dolo 

eventual, nele abarcando condutas que conceitualmente extrapolariam seus limites - levando 

em conta o entendimento que compreendemos como tradicional e majoritário 

 

Propomos, assim, o teste desta hipótese por meio da análise do conteúdo dos julgados 

coletados nos TRF’s, a partir do que buscaremos compreender como vem sendo debatido e 

fundamentado o dolo eventual por estes Tribunais no grupo de casos que retrata imputações 

por lavagem de dinheiro, para, então, verificarmos a concreta (in)existência da expansão 

indevida do dolo eventual.  

 
223  Art. 18, I: I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; 
224  “con dolo eventual actúa quien no persigue un resultado y tampoco lo prevé como seguro, sino que sólo 

prevé que es posible que se produzca, pero para el caso de su producción lo asume en su voluntad”. 

(ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoria del delito. 

2. ed. Tradução: Diego-Manuel Luzon Peña et al. Madrid: Editorial Civitas, 1997).  
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A discussão travada para definição do elemento subjetivo nos casos selecionados e, 

mais especificamente, os critérios utilizados pelos tribunais para fundamentar ou afastar o 

dolo eventual, serão o principal objeto de análise neste capítulo. 

 

3.1 METODOLOGIA APLICADA 

 

O método utilizado na pesquisa de jurisprudência consiste na coleta de julgados 

envolvendo o crime de lavagem de dinheiro225 entre os anos de 2013 e 2020, nos sítios 

oficiais de cada um dos cinco Tribunais Regionais Federais, mediante a aplicação de diversos 

argumentos de pesquisa, que permitiram a delimitação dos resultados conforme os contornos 

propostos para a presente investigação, os quais serão abaixo justificados e apresentados 

como resultados quantitativos (apêndice A infra) e qualitativos (3.3 infra). O exame do 

produto da pesquisa jurisprudencial compreende o estudo, a comparação e a classificação do 

conteúdo dos acórdãos coletados, para verificação dos argumentos utilizados para construção 

da sua fundamentação226, exclusivamente no que tange à tipicidade subjetiva, a fim de 

responder o problema central da pesquisa quanto à existência de uma efetiva expansão dos 

limites do dolo eventual na amostra de casos examinados227. 

Para alcançar a resolução do problema, a análise do conteúdo dos acórdãos, 

considerando o contexto fático e probatório disponível nos decisórios, compreenderá dois 

níveis de questionamentos: primeiro, sobre a própria natureza dos fatos e, num segundo 

momento, sobre a suficiência destes dados para a configuração do crime de lavagem de 

dinheiro: 

 
225  O crime de lavagem de dinheiro foi eleito como instrumento para delimitação e verificação do problema 

no decorrer da pesquisa. A apresentação das razões e demonstração da sua relevância para o objeto de 

investigação consta no ponto 1.2 supra. 
226  Sobre o método de análise dos elementos da decisão: “Em uma pergunta: quais são os argumentos 

considerados para a construção da decisão (judicial ou administrativa)? Geralmente esses tipos de análise 

não se restringem a apenas enumerar os argumentos empregados no julgamento, mas dão um passo 

adiante para analisar criticamente o modo pelo qual as decisões são formadas nos órgãos julgadores.” 

(FEFERBAUM, Marina; QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo (coord.). Metodologia da pesquisa em direito: 

técnicas e abordagens para elaboração de monografias, dissertações e teses. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

2019. p. 105). 
227  Sobre o ponto, em trabalho questionando a própria existência do dolo eventual, Hörnle destaca que: “Na 

perspectiva jurídico-sociológica, é uma questão interessante saber em que critérios se movem os que 

decidem, nos Tribunais e no Ministério Público, para a afirmação ou negação do dolo eventual. São de se 

esperar suposições implícitas, que de todo modo são frágeis ou simplesmente inadequadas, para 

reconstruir posicionamentos internos. Fatores condutores de decisões podem ser, entre outros, simpatia ou 

antipatia causadas por alegações dos acusados e por informações biográficas” (HÖRNLE, Tatjana. Apelo 

para o abandono da categoria do “dolo eventual”. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 178, p. 5, 

abr. 2021. E-book). 
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a)  sobre o contexto de atuação e o nível de manifestação dos elementos cognitivo e 

volitivo do agente cuja tipicidade subjetiva por dolo eventual foi afirmada ou 

afastada: 

-  Como foram aferidos e fundamentados o papel do agente e a sua 

representação dos fatos?  

-  Houve indicação do consentimento do agente em relação ao possível 

resultado? Como foi fundamentado? 

-  Houve utilização da cegueira deliberada? Como foi fundamentada? 

 

b)  sobre os fatos postos e a suficiência destes dados para configuração do dolo 

eventual na lavagem de dinheiro – se admitido: 

-  Pode-se afirmar que o agente conhecia ou desconfiava da origem ilícita 

dos bens, direitos ou valores? 

-  Pode-se afirmar que o agente conhecia ou desconfiava da sua contribuição 

aos atos de ocultação ou dissimulação? 

-  Pode-se afirmar que o agente consentiu com a eventual prática do crime de 

lavagem? 

 

Segundo identificamos (2.4 supra), a prova da responsabilidade dolosa por um delito 

ocorre em dois planos: parte do processo de constatação da ocorrência fática (correspondente 

ao primeiro grupo de questionamentos acima), por meio de inferências probatórias baseadas 

em indícios e firmadas a partir das máximas de experiência, para posterior subsunção aos 

requisitos do respectivo tipo penal imputado (correspondente ao segundo grupo de 

questionamentos), o que dar-se-á a partir do confronto dos elementos constatados com as 

exigências do crime. Estas etapas foram cumpridas previamente para possibilitar a análise e a 

categorização dos casos, o que permitiu a apresentação dos resultados quantitativos 

alcançados (3.3 infra). 

A partir da identificação do problema, do estabelecimento do marco teórico e da 

indicação do método empregado, passa-se ao detalhamento da formação do conjunto de 

julgados e à posterior análise quantitativa e qualitativa dos acórdãos.  
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3.1.1 Justificativa e ressalvas 

 

A pesquisa de jurisprudência foi realizada nos Tribunais Regionais Federais, divididos 

em 5 regiões, que contemplam todas as 27 unidades federativas do Brasil em segundo grau a 

nível federal228. A opção pela pesquisa em todos os tribunais em sede federal justifica-se pela 

pouca quantidade de casos identificados em cada um deles individualmente229 e pela 

respectiva competência para julgamento dos crimes econômicos230, em sua maioria de ordem 

federal, especialmente tendo por base o crime de lavagem de dinheiro231, eleito como pano de 

fundo para exploração do problema central (1.2 e 2.5 supra). 

A pesquisa de jurisprudência no cenário brasileiro já na sua origem evidencia 

dificuldades, que se manifestam em dois planos: não só pela eventual falta ou inadequação da 

fundamentação das decisões, que pode ser resultado de uma dinâmica decorrente da 

quantidade de demanda dos tribunais ou mesmo da imprecisão no manejo de conceitos, mas 

também pela ausência de instrumentos descomplicados, adequados e seguros para busca e 

acesso às decisões colegiadas proferidas e disponibilizadas publicamente. Os mecanismos de 

busca disponíveis nos sítios dos tribunais232, em sua maioria, apresentam resultados que não 

contemplam a integralidade das decisões colegiadas proferidas naqueles órgãos233.  

Para além dos casos que tramitam em segredo de justiça, nos quais os acórdãos não 

ficam disponíveis para pesquisa no banco de dados eletrônico, os mecanismos de busca de 

jurisprudência não permitem a realização da pesquisa de forma completa e segura. Cada 

tribunal apresenta um sistema, com instrumentos de consulta distintos, cuja programação 

interna se desconhece, sendo alguns deles pouco funcionais, no sentido de efetividade e 

praticidade de consulta. 

 
228  Art. 108, II c/c art. 109, VI, da Constituição Federal. 
229  Exceto no TRF da 4ª Região que, em oposição aos demais tribunais, apresenta um expressivo número de 

casos, conforme indicaremos a seguir. 
230  Art. 109, VI da Constituição Federal. 
231  Art. 2º, II da Lei nº 9.613/98. 
232  Registra-se que não se desconhece a ferramenta de pesquisa unificada de jurisprudência do Conselho da 

Justiça Federal, contudo, em tentativas de busca através do sistema disponibilizado no sítio 

https://www2.cjf.jus.br/jurisprudencia/unificada/, verificou-se que os resultados são quantitativamente 

insatisfatórios e não correspondem aos resultados alcançados nas pesquisas realizadas diretamente nos 

Tribunais, que apresentam mecanismos de pesquisa um pouco mais detalhados, razão pela qual optou-se 

por proceder à busca individualmente em cada um dos Tribunais. 
233      Dentre as imperfeições verificadas na realização das buscas, destacam-se (i) a falta de acesso às decisões 

proferidas em processos que tramitam em segredo de justiça; (ii) as decisões cujo acesso ao inteiro teor 

não está disponível por razões desconhecidas, muito embora apareçam nos resultados da pesquisa; (iii) a 

falta de uniformização e a discutível efetividade dos mecanismos de consulta de jurisprudência dos sítios 

Tribunais; (iv) o funcionamento concomitante de diferentes sistemas para processos físicos e eletrônicos 

em alguns dos Tribunais, o que pode impactar a pesquisa; e (v) o próprio processo interno de formação do 

banco de dados pelo respectivo setor de jurisprudência. 

https://www2.cjf.jus.br/jurisprudencia/unificada/
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No que diz respeito aos bancos de dados mantidos pelos tribunais, nos meses de março 

e abril de 2020 foi realizado contato com o setor de jurisprudência de cada um dos cinco 

TRF’s para verificar o procedimento adotado para sua composição e manutenção. Identificou-

se que a maioria dos tribunais234 adota um procedimento específico de seleção dos julgados a 

serem incluídos no banco de dados. Seja através de softwares ou de servidores destinados a 

esta função, é feita uma triagem dos julgados para posterior disponibilização no sistema de 

pesquisa, com base nos critérios de repetição e de ineditismo das ementas e teses. Ou seja, o 

banco de jurisprudência disponibilizado é constituído por amostragem. 

Assim, os acórdãos objeto de investigação representam uma amostra de decisões 

colegiadas que estavam disponíveis através da consulta pública eletrônica e não a 

integralidade de decisões efetivamente proferidas pelos Tribunais Regionais Federais entre 

2013 e 2020, sendo ainda delimitada mediante a aplicação de diversos argumentos de 

pesquisa (3.1.2 infra). 

 

3.1.2 Parâmetros aplicados para delimitação do conjunto de julgados 

 

Para viabilizar a pesquisa jurisprudencial pretendida foram utilizados filtros como 

instrumentos de delimitação dos julgados, a fim de direcionar a análise das decisões a uma 

amostra cujo conteúdo fosse o mais uniforme e específico possível. Foram utilizados os 

seguintes recortes jurisprudenciais, de natureza institucional, temática, temporal e processual, 

para refinar os resultados da pesquisa235: (i) âmbito restrito aos Tribunais Regionais Federais, 

da 1ª à 5ª região; (ii) apenas casos envolvendo o crime de lavagem de dinheiro, ainda que não 

seja o único delito; (iii) data de julgamento entre 01/01/2013 e 01/03/2020; e (iv) decisões 

proferidas exclusivamente em sede de apelação criminal236.  

 
234  Segundo a informação prestada pelos setores de jurisprudência, os TRF’s da 1ª, 3ª e 5ª regiões dispõem de 

um banco de dados por amostragem, formado a partir de método seletivo, com a realização de triagem 

com base nos critérios de repetição de ementas e de ineditismo de teses, observando um lapso temporal 

determinado por cada Tribunal. Os TRF’s da 2ª e 4ª regiões informaram que todos os acórdãos proferidos 

são automaticamente disponibilizados na consulta online, à exceção dos casos que tramitam em segredo 

de justiça. 
235  Sobre a natureza dos recortes para delimitação da pesquisa de jurisprudência: (FEFERBAUM, Marina; 

QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo (coord.). Metodologia da pesquisa em direito: técnicas e abordagens 

para elaboração de monografias, dissertações e teses. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 109-111). 
236     O crime eleito como pano de fundo para o presente trabalho, utilizado também como instrumento para 

restringir e uniformizar o conjunto de acórdãos, é o delito de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98), 

conforme pontuado (1.2 e 2.5 supra). Com relação ao marco temporal, as buscas limitaram-se entre 

janeiro de 2013, ano posterior à última alteração legislativa sobre a lavagem de capitais (Lei nº 

12.683/2012), e março de 2020, quando do início da investigação - diante da suficiência do espaço de 

quase 7 anos e considerando a desatualização que um lapso maior representaria. Por fim, restringiu-se a 
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A dinâmica da pesquisa de jurisprudência no sítio eletrônico de cada um dos tribunais 

deu-se em quatro fases. Os argumentos de pesquisa utilizados em cada um dos quatro grupos 

de buscas foram: “lavagem” e “dolo”; “lavagem” e “dolo eventual”; “lavagem” e “cegueira”; 

e “lavagem” e “elemento subjetivo”. 

Num primeiro momento os julgados obtidos foram agrupados conforme a relevância 

do seu conteúdo, sendo classificados como irrelevantes à pesquisa aqueles casos nos quais a 

lavagem de dinheiro não figurava dentre os crimes sob processamento, ou o delito 

antecedente estava fora do âmbito do direito penal econômico, assim como os julgados nos 

quais não houve nenhum debate acerca do dolo eventual. 

Os casos selecionados para a presente investigação, portanto, são aqueles cuja 

combinação dos parâmetros de pesquisa aplicados no momento da seleção dos julgados 

somaram-se à posterior confirmação da natureza de crime econômico do delito antecedente e 

à efetiva existência de debate acerca do dolo eventual nos julgados. 

Registra-se que o exame dos acórdãos se limitou à análise da conduta do(s) 

indivíduo(s) relacionado(s) à figura do dolo eventual quanto ao delito de lavagem, 

independentemente da quantidade total de apelado(s) e apelante(s) nos acórdãos que integram 

a amostra. Desse modo, o exame da fundamentação das decisões obedeceu ao citado recorte, 

excluindo-se da análise pormenorizada as condenações por dolo direto e as absolvições, caso 

a fundamentação fosse alheia ao dolo eventual. 

Os resultados qualitativos da investigação serão detalhados no ponto subsequente, 

enquanto os resultados quantitativos estão expostos no apêndice A. 

 

 

3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS RESULTADOS 

 

3.3.1 Considerações preliminares: contextualização do cenário 

 

A análise jurisprudencial tem como objeto o arcabouço argumentativo das decisões 

coletadas. A partir da identificação dos pressupostos do dolo compreendidos como 

representantes do entendimento majoritário e tradicional e da sua aplicação ao crime de 

 
busca às apelações criminais por julgarem questões de mérito e diretamente ligadas à matéria probatória 

lançada na sentença, como é o caso da discussão da tipicidade subjetiva, tema raramente enfrentado em 

sede de habeas corpus ou de recursos de outra ordem.  
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lavagem de dinheiro, verificou-se qual deve ser o conteúdo do elemento subjetivo para a 

configuração do delito para essa corrente (2.2 e 2.5 supra), assim como o procedimento 

probatório a ser empregado (2. 3 supra), que a seguir retomaremos. No conjunto de julgados 

formado, examinamos a fundamentação exarada quanto ao dolo eventual nas imputações por 

lavagem de dinheiro, identificando a partir de quais critérios é sustentado, ou afastado, para 

permitir a avaliação da sua correspondência com a previsão legal do art. 18, I do Código 

Penal, combinada com o respectivo tipo de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98), conforme 

os pontos de acordo identificados no marco teórico firmado.  

Algumas questões extraídas dos julgados são relevantes para contextualização da 

discussão, para posterior sistematização e avaliação dos resultados encontrados. Nesse 

contexto, a delimitação essencial aplicada (dolo eventual) para o exame da fundamentação 

dos 23 julgados que compõem a amostra revelou a existência de 32 indivíduos237 cujas 

 
237  R.M - BRASIL. Tribunal Regional Federal (1. Região). Apelação Criminal nº 2006.36.00.007568-1. 

Relatora: Desa. Federal Mônica Sifuentes. Brasília, julgado em 03/12/2015. L.F- BRASIL. Tribunal 

Regional Federal (1. Região). Apelação Criminal nº 12412-52.2006.4.01.3600. Relator: Des. Federal Ney 

Bello. Brasília, julgado em 26/08/2014. C.A.S, N.K e R.B - BRASIL. Tribunal Regional Federal (3. 

Região). Apelação Criminal nº 0040367-47.2000.4.03.0000. Relator: Des. Federal Nino Toldo. São 

Paulo, julgado em 04/08/2015. W.X - BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação 

Criminal nº 0010790-86.2004.4.04.7200. Relator: Des. Federal Victor dos Santos Laus. Porto Alegre, 

julgado em 11/05/2016. W.O - BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 

5083351-89.2014.4.04.7000. Relator: Des. Federal Leandro Paulsen. Porto Alegre, julgado em 

21/06/2017. E.J - BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5021365-

32.2017.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 27/11/2019. 

I.J - BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5023135-31.2015.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 13/09/2017. J.G.B - BRASIL. 

Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5032857-56.2010.4.04.7100. Relatora: 

Desa. Federal Cláudia Cristina Cristofani. Porto Alegre, julgado em 22/08/2017. E.A - BRASIL. Tribunal 

Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5046134-37.2013.4.04.7100. Relatora: Juíza Federal 

Convocada Bianca Georgia Cruz Arenhart. Porto Alegre, julgado em 22/08/2017. M.F - BRASIL. 

Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5000553-66.2017.4.04.7000. Relator: Des. 

Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 10/04/2019. S.B - BRASIL. Tribunal 

Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5012331-04.2015.4.04.7000. Relator: Des. Federal 

João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 27/06/2017. J.S e M.M - BRASIL. Tribunal Regional 

Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5013405-59.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal Victor dos 

Santos Laus. Porto Alegre, julgado em 07/11/2017. B.L - BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. 

Região). Apelação Criminal nº 5014170-93.2017.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran 

Neto. Porto Alegre, julgado em 27/03/2019. E.Q, N.B e L.C.C - BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. 

Região). Apelação Criminal nº 5022182-33.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran 

Neto. Porto Alegre, julgado em 26/03/2018. F.R - BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). 

Apelação Criminal nº 5035263-15.2017.4.04.7000. Relator: Des. Federal Leandro Paulsen. Porto Alegre, 

julgado em 19/06/2019. A.C - BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 

5054186-89.2017.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 

19/06/2019. C.M - BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5063271-

36.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 30/05/2018. 

W.O - BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5083360-

51.2014.4.04.7000. Relator: Des. Federal Leandro Paulsen. Porto Alegre, julgado em 07/11/2017. W.O - 

BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5083376-05.2014.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 23/11/2016. CG, J.R, E.B e 
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condutas se encaixam neste recorte, pois algumas apelações apresentam mais de um agente 

relacionado ao dolo eventual. Dessa forma, o objeto de análise abrange as 32 condutas 

vinculadas aos atos de lavagem de dinheiro238. No âmbito das apelações examinadas, embora 

na maior parte dos casos (26 – 81%) o dolo eventual tenha sido utilizado para condenação, em 

parcela razoável (6 – 19%) a sua menção deu-se no contexto de absolvições.  

Na linha do que registramos no início desta investigação, a amostra de casos objeto da 

pesquisa evidencia que a problemática do dolo eventual no âmbito do direito penal 

econômico, e aqui especificamente relacionada à lavagem de dinheiro, efetivamente adquire 

relevância nas situações de multiplicidade de agentes envolvidos nas práticas ilícitas, em 

razão da dinâmica destas condutas. Os recortes de pesquisa empregados para delimitação da 

amostra de acórdãos quando da coleta (3.1.2 supra), foram responsáveis por guiar apenas os 

contornos gerais do universo de julgados selecionados, especialmente com relação ao crime 

de lavagem, à natureza dos crimes antecedentes e à existência de debate sobre dolo eventual. 

O resultado desta seleção demonstra a constatação natural de uma pluralidade de agentes 

relacionados aos atos de lavagem de dinheiro apurados, que está diretamente conectada à 

existência de distintos níveis de envolvimento dos indivíduos para a prática delitiva. 

Ademais, parcela predominante das condutas deu-se em relações profissionais (27 – 

84,5%), enquanto a menor parte ocorreu em decorrência de relações familiares (3 – 9,5%) ou 

de amizade (2 – 6%). Todas essas características identificadas contribuem à verificação dos 

pressupostos da tipicidade subjetiva, uma vez que integram as circunstâncias objetivas do 

caso a serem avaliadas. Quanto ao crime de lavagem, reiteramos que os 32 casos analisados 

são imputações pela sua forma básica, prevista no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98239. 

 
V.V  - BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5017347-

36.2015.4.04.7000. Relator: Des. Federal Márcio Antônio da Rocha. Porto Alegre, julgado em 

10/10/2017. F.M e E.M - BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 

5030883-80.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 

26/09/2018. C.M - BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5027685-

35.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 18/07/2018. 

L.R.K - BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5008479-

45.2010.4.04.7000. Relator: Juiz Convocado Gilson Luiz Inácio. Porto Alegre, julgado em 15/12/2015.  
238  A partir de agora faremos referência às condutas analisadas como “casos”, de forma que teremos 32 

“casos” examinados, ainda que no âmbito de um mesmo recurso de apelação. 
239  Em 3 dos julgados constam pontuais referências à denúncia e ao parecer Ministerial apresentado em 

segundo grau, nas quais há referência acerca da imputação combinada do delito do art. 1º caput com o art. 

1º, § 2º, II, embora nos acórdãos não reste claro se a condenação efetivamente deu-se nestes termos: 

(BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5083351-89.2014.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal Leandro Paulsen. Porto Alegre, julgado em 21/06/2017. BRASIL. Tribunal 

Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5083360-51.2014.4.04.7000. Relator: Des. Federal 

Leandro Paulsen. Porto Alegre, julgado em 07/11/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). 
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Como as considerações que são feitas neste trabalho respeitam a moldura da 

amostragem das decisões coletadas no intervalo de datas estipulado, elas refletem a análise de 

apenas uma parcela pinçada de um universo extenso, que, por sua abrangência 

expressivamente mais extensa240, pode inclusive apresentar posicionamentos diversos 

daqueles identificadas no conjunto de julgados coletados. Por esta razão, quando referirmos 

que os tribunais “entendem”, “posicionam-se”, “tendem”, “afirmam”, entre outras expressões, 

o fazemos tão somente no limite das 32 condutas selecionadas e do objeto de exame deste 

trabalho, e não considerando o entendimento da jurisprudência de forma universal. 

 

3.3.2 Fundamentação dos acórdãos 

 

3.3.2.1 Breve retomada das bases conceituais 

 

Como forma de justificar o desenvolvimento apresentado a seguir e de rememorar as 

conclusões parciais obtidas (2.6 supra), a análise dos acórdãos deve partir das seguintes 

proposições: 

 

a)  o conteúdo do dolo (eventual), segundo a concepção tradicional volitiva adotada 

(art. 18, I, CP), tem os seguintes pressupostos: o conhecimento, ainda que 

relativo (das circunstâncias elementares) e a assunção do risco (de realização do 

resultado típico). Ausente qualquer um destes pressupostos, é inviável a 

atribuição de responsabilidade por dolo, ainda que em sua modalidade eventual; 

 

b)  a teoria da cegueira deliberada não apresenta uniformidade quanto ao seu 

conteúdo e forma de aplicação. Há distintas vertentes que apresentam 

problemas, representando técnica desnecessária ou inadequada, para além de 

fomentadora da insegurança jurídica e do debate quanto à sua compatibilidade 

com o ordenamento jurídico;  

 

 
Apelação Criminal nº 5083376-05.2014.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto 

Alegre, julgado em 23/11/2016). 
240  Especialmente no âmbito do TRF da 4ª região, que apresenta um número expressivo de julgados o que, 

inclusive, ensejou a utilização de um recorte complementar para viabilizar a presente pesquisa. 
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c)  a constatação do dolo eventual observará dois planos: a determinação dos fatos 

(premissa menor), a partir dos indícios disponíveis e das regras de experiência 

aplicáveis (inferências probatórias), e a sua posterior subsunção ao tipo penal 

(premissa maior), mediante o confronto dos fatos provados com os requisitos do 

respectivo crime - abaixo delimitados241; 

 

d)  a configuração do dolo eventual na forma básica do crime de lavagem de 

dinheiro (art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98), se admitido, depende dos seguintes 

pressupostos: o conhecimento (ao menos relativo = suspeita) quanto à origem 

ilícita242 dos recursos e quanto à prática de atos de ocultação ou dissimulação, 

somado à assunção do risco de realização do resultado típico (concordância com 

a eventual ocorrência do crime de lavagem). 

 

Do ponto de vista do conteúdo do elemento cognitivo, os enunciados acima descritos 

evidenciam três distintos níveis de conhecimento: o conhecimento efetivo ou pleno, 

normalmente vinculado ao dolo direto (2.1 supra), o conhecimento que convencionamos 

chamar de relativo, que revela a suspeita ou a desconfiança e é normalmente relacionado ao 

dolo eventual (2.2 supra) e, por fim, o desconhecimento, que transita entre a irrelevância 

penal (erro de tipo e falta de previsão do delito na modalidade culposa) e a aplicação da teoria 

da cegueira deliberada através do dolo eventual, para a parcela que os admite (2.4 supra)243. O 

conteúdo do elemento volitivo, todavia, não é bem delimitado pela doutrina, remanescendo a 

compreensão tradicional de que consiste em aspecto subjetivo do agente, voltado à decisão 

 
241  Sobre a operação do silogismo, Estellita e Horta afirmam: “No que tange às questões de direito material, a 

subsunção se desenvolve na forma de um silogismo, contendo uma premissa maior, representada por uma 

norma penal incriminadora; uma premissa menor, constituída pelos fatos provados em conformidade com 

a regras do devido processo legal; e uma conclusão, de ajuste ou não desses fatos àquela norma”. 

(ESTELLITA, Heloisa; HORTA, Frederico. Lavagem de capitais provenientes de sonegação de 

contribuição previdenciária (art. 337-A, CP). Revista do Instituto de Ciências Penais, v. 6, p. 48-79, jun. 

2021). 
242       Utilizaremos ao longo do texto a expressão “origem ilícita” como sinônimo da elementar do art. 1º, caput, 

da Lei nº 9.613/98 “proveniente de infração penal”. 
243  Não desconhecemos a relevância das concepções que trabalham o desconhecimento, entretanto, 

entendemos que foge ao limite proposto para a presente pesquisa o seu exame. Nesse sentido: 

(MARTELETO FILHO, Wagner. Dolo e risco no direito penal: fundamentos e limites para a 

normativização. São Paulo: Marcial Pons, 2020; PÉREZ BARBERÁ, Gabriel. "Dolo como indiferencia? 

Uma discusión com Michael Pawlik sobre ceguera ante los hechos e ignorancia deliberada" En Letra. 

Derecho Penal). 
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pela possível lesão do bem jurídico244 ou ao risco assumido ao prosseguir com a conduta 

possivelmente produtora de um resultado ilícito.  

Por fim, a determinação da ocorrência fática e a respectiva subsunção do fato à norma 

decorrem do processo de inferência probatória, a partir do qual os indícios e circunstâncias do 

caso serão submetidos a proposições para atestar sua validade e razoabilidade, geralmente por 

meio de máximas de experiência e de convivência social (2.3 supra). A observância deste 

conjunto de premissas é de suma relevância para balizar a determinação dos fatos subjetivos 

constatados e seus contornos e, num segundo momento, o seu confronto com os requisitos do 

tipo penal, para validar a subsunção dos fatos à respectiva norma por meio de indicadores 

específicos. 

A forma básica da lavagem de dinheiro tem dois principais núcleos a serem 

considerados na estrutura do tipo objetivo (2.5 supra): a origem ilícita dos recursos e os atos 

de ocultação ou dissimulação. A sua compreensão pelo agente, por meio da manifestação dos 

elementos cognitivo e volitivo, determinará o limite para a caracterização da tipicidade 

subjetiva exigida, nos seguintes termos: 

 

 Dolo direto Dolo eventual 

Origem ilícita Conhecimento Efetivo Conhecimento relativo (suspeita) 

Atos de lavagem Conhecimento Efetivo Conhecimento relativo (suspeita) 

Realização do 

resultado típico 

Vontade Assunção do risco  

 

Assim, para a identificação dos pressupostos dolosos no âmbito da lavagem, três 

requisitos subjetivos essenciais devem ser contemplados: (i) a origem ilícita dos bens, 

direitos, ou valores e (ii) a prática de atos de ocultação ou dissimulação configuradores de 

lavagem, numa perspectiva cognitiva, e (iii) a realização do resultado típico, na perspectiva 

volitiva. 

Para a caracterização do dolo eventual, considerando a corrente que aceita o seu 

cabimento – entendimento ao qual aderem os Tribunais Regionais Federais - os itens (i) e (ii) 

devem ser abarcados ao menos pelo conhecimento relativo, consubstanciado na desconfiança 

 
244  Segundo Roxin “decide-se contra o bem jurídico aquele que, por indiferença, e após reconhecer 

claramente a possibilidade de produção do resultado, não assume uma posição e permanece em sua 

trajetória”. (ROXIN, Claus. Sobre a normativização do dolo eventual e a doutrina do perigo doloso. 

Tradução: Eduardo Viana. Revista de Estudos Criminais, n. 79, p. 10, out./dez. 2020). 
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ou suspeita de que os produtos tenham origem delitiva e de que a conduta praticada possa 

englobar atos de ocultação ou dissimulação. Por sua vez, o item (iii) deve ser compreendido 

ao menos pela assunção do risco, ou seja, o consentimento do agente com a possível 

ocorrência do resultado típico. Este é o limite mínimo para a punição dolosa.  

 

3.3.2.2 Grupos de casos: emprego do dolo eventual pelos tribunais 

 

 Nos processos de análise e de sistematização dos acórdãos e de seus fundamentos, 

para além dos dados já apresentados e como resultado deste exercício245, dividimos os 32 

casos analisados em grupos, conforme o emprego dado ao dolo eventual pelos julgados no 

crime de lavagem de dinheiro, que assumiu as seguintes configurações: (a) fundamento 

alternativo, (b) fundamento central e (c) fundamento descartado.246  

A primeira nota digna de registro é sobre a fragilidade da fundamentação das decisões 

no que tange à tipicidade subjetiva dos delitos de lavagem de dinheiro, que decorre não só da 

curta extensão e muitas vezes da superficialidade da análise nos acórdãos, mas também da 

imprecisão no manejo de conceitos, o que torna ainda mais árdua a tarefa a que nos 

propusemos. Não raras vezes, a afirmação da tipicidade subjetiva recai, exclusivamente ou 

com maior ênfase, sobre os elementos que constituem a tipicidade objetiva. Ilustra essa 

afirmação a discussão travada em um dos julgados que utiliza, como fundamento central para 

a afirmação do dolo eventual, o argumento do controle da conta em nome de offshore pelo 

agente247. A fundamentação exarada no acórdão considerou expressamente os seguintes 

dados: (i) a existência de poderes para movimentação de conta em nome de offshore; (ii) a 

efetiva movimentação da conta, identificada pela assinatura de documentos de transferência, 

envio de e-mails e análise de extratos; (iii) a eventual utilização de e-mail com nome fictício; 

(iv) a confissão do corréu (pai) de que o agente em questão (filho) movimentava as contas por 

instruções dele; (v) a confissão do agente (filho) de que auxiliava o corréu nas atividades de 

movimentação das contas conforme as informações recebidas e (vi) a afirmação do agente 

 
245  FEFERBAUM, Marina; QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo (coord.). Metodologia da pesquisa em direito: 

técnicas e abordagens para elaboração de monografias, dissertações e teses. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

2019. p. 121. 
246  As observações deste ponto consideram a discussão expressa contida nos julgados quanto à configuração 

do dolo eventual, isto é, a interpretação dos tribunais sobre os fatos e não a nossa leitura a partir da 

situação fática concreta de cada caso, o que será objeto de análise e reclassificação no ponto subsequente 

(2.3.2.3 infra). 
247  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5014170-93.2017.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 27/03/2019. 
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(filho) de que “soube que tinha negócios desenvolvidos pelo meu pai que envolviam alguma 

coisa nesse sentido”, referindo-se ao pagamento de comissões e propinas.  

Veja-se que a maior parte dos elementos considerados diz respeito ao plano objetivo 

da conduta, isto é, à ação de movimentar as contas no exterior para o trânsito de valores, 

ensejando os atos de ocultação e dissimulação. No que tange à tipicidade subjetiva, é precária 

a argumentação, pois além de estar amparada em confissão absolutamente abstrata, não se 

pode concluir com segurança que esteja vinculada fática e temporalmente aos fatos 

específicos objeto da respectiva condenação. É certo que essa conduta pode refletir o tipo 

objetivo do crime de lavagem, no que tange à realização de atos de ocultação e de 

dissimulação, mas, sem outros elementos concretos que demonstrem de forma inequívoca o 

preenchimento da dupla dimensão do dolo eventual (conhecimento ao menos relativo + 

assunção do risco de realização do resultado típico), não se pode sustentar a sua 

caracterização para os fatos específicos imputados. 

Nesse sentido, em uma das apelações nas quais o dolo eventual foi afastado para 

absolver a acusada, em razão da ausência de conhecimento da ilicitude dos recursos e do 

esquema no qual se inseriam, o acórdão refuta expressamente o pedido de condenação do 

órgão Ministerial, baseado na comprovação de empréstimo de conta bancária para 

recebimento de valores, afirmando: “Tais provas também não servem para comprovar o 

elemento subjetivo dos tipos penais de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em relação a 

ela, pois nenhum deles esclarece se ela sabia do esquema criminoso”248. 

Em geral, nos casos examinados não há um enfrentamento claro e delimitado quanto 

aos pressupostos da atuação dolosa. Por esta razão, nem mesmo a classificação do uso do dolo 

eventual nos acórdãos, abaixo indicada, é inequívoca. Isto é, seguidamente, as decisões 

apresentam pontos contraditórios e que não são claros quanto aos fundamentos da tipicidade 

subjetiva adotados, oscilando entre distintos argumentos249. Em relevante parcela dos casos 

analisados (14 – 44%)250, o dolo eventual foi considerado como uma espécie de argumento 

 
248  BRASIL. Tribunal Regional Federal (1. Região). Apelação Criminal nº 12412-52.2006.4.01.3600. 

Relator: Des. Federal Ney Bello. Brasília, julgado em 26/08/2014. 
249  Em sentido similar é a conclusão de Ceolin, quando da análise da utilização da teoria da cegueira 

deliberada no âmbito do TRF da 4ª Região, ao afirmar que há ambiguidades que dificultam a 

compreensão do conteúdo da decisão: “ora se alega que o desconhecimento dos fatos não exonera a 

responsabilidade a título de dolo, ora se afirma ser necessário o agente ter “conhecimento da elevada 

probabilidade”. (CEOLIN, Guilherme Francisco. As divergentes concepções da teoria da cegueira 

deliberada: uma análise dos precedentes dos tribunais superiores e tribunais regionais federais (2012-

2019). Revista de Estudos Criminais, n. 80, p. 97-150, jan./mar. 2021). 
250  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5083351-89.2014.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal Leandro Paulsen. Porto Alegre, julgado em 21/06/2017. BRASIL. Tribunal 
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alternativo para dar suporte à condenação por dolo direto. Também foi empregado como 

fundamento central para condenações em parte razoável dos casos (10 – 31%)251 e, ainda, 

descartado em parcela minoritária (8 – 25%)252, com a finalidade de fundamentar absolvições 

 
Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5012331-04.2015.4.04.7000. Relator: Des. Federal 

João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 27/06/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. 

Região). Apelação Criminal nº 5083360-51.2014.4.04.7000. Relator: Des. Federal Leandro Paulsen. 

Porto Alegre, julgado em 07/11/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação 

Criminal nº 5083376-05.2014.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, 

julgado em 23/11/2016. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5017347-

36.2015.4.04.7000. Relator: Des. Federal Márcio Antônio da Rocha. Porto Alegre, julgado em 

10/10/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5017347-

36.2015.4.04.7000. Relator: Des. Federal Márcio Antônio da Rocha. Porto Alegre, julgado em 

10/10/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5017347-

36.2015.4.04.7000. Relator: Des. Federal Márcio Antônio da Rocha. Porto Alegre, julgado em 

10/10/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5017347-

36.2015.4.04.7000. Relator: Des. Federal Márcio Antônio da Rocha. Porto Alegre, julgado em 

10/10/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5000553-

66.2017.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 10/04/2019. 

BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5030883-80.2016.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 26/09/2018. BRASIL. Tribunal 

Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5030883-80.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal 

João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 26/09/2018. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. 

Região). Apelação Criminal nº 0010790-86.2004.4.04.7200. Relator: Des. Federal Victor dos Santos 

Laus. Porto Alegre, julgado em 11/05/2016. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação 

Criminal nº 5063271-36.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, 

julgado em 30/05/2018. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5023135-

31.2015.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 13/09/2017. 
251  BRASIL. Tribunal Regional Federal (3. Região). Apelação Criminal nº 0040367-47.2000.4.03.0000. 

Relator: Des. Federal Nino Toldo. São Paulo, julgado em 04/08/2015. BRASIL. Tribunal Regional 

Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5014170-93.2017.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro 

Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 27/03/2019. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). 

Apelação Criminal nº 5022182-33.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto 

Alegre, julgado em 26/03/2018. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 

5022182-33.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 

26/03/2018. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5008479-

45.2010.4.04.7000. Relator: Juiz Convocado Gilson Luiz Inácio. Porto Alegre, julgado em 15/12/2015. 

BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5032857-56.2010.4.04.7100. 

Relatora: Desa. Federal Cláudia Cristina Cristofani. Porto Alegre, julgado em 22/08/2017. BRASIL. 

Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5013405-59.2016.4.04.7000. Relator: Des. 

Federal Victor dos Santos Laus. Porto Alegre, julgado em 07/11/2017. BRASIL. Tribunal Regional 

Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5013405-59.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal Victor dos 

Santos Laus. Porto Alegre, julgado em 07/11/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). 

Apelação Criminal nº 5046134-37.2013.4.04.7100. Relatora: Juíza Federal Convocada Bianca Georgia 

Cruz Arenhart. Porto Alegre, julgado em 22/08/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). 

Apelação Criminal nº 5022182-33.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto 

Alegre, julgado em 26/03/2018. 
252  BRASIL. Tribunal Regional Federal (1. Região). Apelação Criminal nº 2006.36.00.007568-1. Relatora: 

Desa. Federal Mônica Sifuentes. Brasília, julgado em 03/12/2015. BRASIL. Tribunal Regional Federal 

(1. Região). Apelação Criminal nº 12412-52.2006.4.01.3600. Relator: Des. Federal Ney Bello. Brasília, 

julgado em 26/08/2014. BRASIL. Tribunal Regional Federal (3. Região). Apelação Criminal nº 0040367-

47.2000.4.03.0000. Relator: Des. Federal Nino Toldo. São Paulo, julgado em 04/08/2015. BRASIL. 

Tribunal Regional Federal (3. Região). Apelação Criminal nº 0040367-47.2000.4.03.0000. Relator: Des. 

Federal Nino Toldo. São Paulo, julgado em 04/08/2015. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). 

Apelação Criminal nº 5021365-32.2017.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto 

Alegre, julgado em 27/11/2019. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 

5035263-15.2017.4.04.7000. Relator: Des. Federal Leandro Paulsen. Porto Alegre, julgado em 
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ou a adoção expressa do dolo direto. Ademais, em 14 (44%) dos 32 casos foi utilizada 

argumentação com base na teoria da cegueira deliberada.  

Teceremos algumas considerações quanto a estes pontos para, posteriormente, 

sugerirmos uma nova classificação dos casos, com base nas premissas que entendemos mais 

adequadas, do ponto de vista da sistematização dos resultados encontrados a partir da leitura 

dos acórdãos coletados (3.2.2.3 infra).  

 

a) Dolo eventual como fundamento alternativo 

 

Chama a atenção que em 14 (44%) dos 32 casos analisados o dolo eventual não 

ocupou posição de protagonismo, mas figurou como um argumento alternativo, acessório, à 

justificação da imputação por dolo direto, o que se denota na utilização de expressões como 

“ao menos ele assumiu o risco”, “estaria caracterizado, no mínimo, dolo eventual” e “senão 

com dolo direto, então com dolo eventual”, que são reiteradamente utilizadas nos trechos 

conclusivos quanto à tipicidade subjetiva das condutas de lavagem de dinheiro. Os próprios 

julgados confirmam esta hipótese ao referirem, por exemplo, que “utilizando a teoria do dolo 

eventual como suporte acessório para compreensão dos fatos, de modo a consolidar que, ainda 

que não tivessem agido com dolo direto, os recorrentes responderiam pelo ilícito na 

modalidade de dolo eventual”253. 

As citadas expressões são utilizadas para refutar teses defensivas, notadamente 

alegações de desconhecimento e incidência de erro de tipo, e/ou para fortalecer a 

fundamentação da respectiva condenação dolosa. O emprego subsidiário do dolo eventual ou 

não tem qualquer utilidade, pois se provados os pressupostos do dolo direto seria 

absolutamente dispensável a referência, ou cumpre um papel de reforçar uma imputação 

dolosa cujos pressupostos são distintos da espécie efetivamente configurada e em tese já 

fundamentada, figurando como conceito de natureza residual, desnecessário.  

Além disso, essa dinâmica de argumentação favorece a inobservância dos 

pressupostos específicos de cada uma das modalidades dolosas com o rigor devido, uma vez 

que em diversos casos o resultado do julgamento (condenação) decorre da constatação parcial 

 
19/06/2019. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5054186-

89.2017.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 19/06/2019. 

BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5027685-35.2016.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 18/07/2018. 
253  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5012331-04.2015.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 27/06/2017. 



91 

dos pressupostos das espécies, que são referidos de forma combinada para sustentar a 

imputação. Em parcela relevante dos casos254 afirma-se que o sujeito tem pleno conhecimento 

da origem ilícita dos recursos (referência ao elemento cognitivo normalmente vinculado ao 

dolo direto), mas ainda que assim não fosse, teria aceitado o risco (referência ao elemento 

volitivo do dolo eventual), de forma que condenações por dolo direto são afirmadas sem a 

devida identificação do respectivo elemento volitivo exigido por tal espécie (vontade), como 

se a alegação de que se trataria de “no mínimo dolo eventual”, diante da “assunção do risco”, 

suprisse o seu preenchimento. Em 12 (86%) dos casos incluídos nesta categoria, verificamos 

que não há dados seguros nos acórdãos para afirmação de um dos pressupostos do dolo (o 

elemento cognitivo ou o volitivo), conforme veremos (3.3.2.3, “a” e “b” infra).  

Em 9 do total de 14 casos em que houve emprego do dolo eventual como argumento 

alternativo, foi agregada menção à teoria da cegueira deliberada na argumentação, buscando 

validar a atuação dolosa. Ou seja, como forma de sustentar a caracterização alternativa do 

dolo eventual, os julgados referem que “pertinentes aqui as construções do Direito anglo-

saxão a respeito da doutrina da cegueira deliberada (willful blindness doctrine)” e/ou que “tais 

construções em torno da cegueira deliberada assemelham-se ao dolo eventual da legislação e 

doutrina brasileira”. Assim, a utilização da cegueira deliberada assume o caráter de 

instrumento de corroboração da imputação subsidiária do dolo eventual nestas condutas 

analisadas255 - todas originárias do TRF da 4ª Região256.  

 
254  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5083351-89.2014.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal Leandro Paulsen. Porto Alegre, julgado em 21/06/2017. BRASIL. Tribunal 

Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5083360-51.2014.4.04.7000. Relator: Des. Federal 

Leandro Paulsen. Porto Alegre, julgado em 07/11/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). 

Apelação Criminal nº 5083376-05.2014.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto 

Alegre, julgado em 23/11/2016. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 

5017347-36.2015.4.04.7000. Relator: Des. Federal Márcio Antônio da Rocha. Porto Alegre, julgado em 

10/10/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5063271-

36.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 30/05/2018. 

BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5023135-31.2015.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 13/09/2017. 
255  Para uma análise específica e respectiva classificação quanto à aplicação jurisprudencial da cegueira 

deliberada no Brasil: (LUCCHESI, Guilherme Brenner. Punindo a culpa como dolo: o uso da cegueira 

deliberada no Brasil. São Paulo: Marcial Pons, 2018; CEOLIN, Guilherme Francisco. As divergentes 

concepções da teoria da cegueira deliberada: uma análise dos precedentes dos tribunais superiores e 

tribunais regionais federais (2012-2019). Revista de Estudos Criminais, n. 80, p. 97-150, jan./mar. 2021). 
256  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 0010790-86.2004.4.04.7200. 

Relator: Des. Federal Victor dos Santos Laus. Porto Alegre, julgado em 11/05/2016. BRASIL. Tribunal 

Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5083351-89.2014.4.04.7000. Relator: Des. Federal 

Leandro Paulsen. Porto Alegre, julgado em 21/06/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). 

Apelação Criminal nº 5023135-31.2015.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto 

Alegre, julgado em 13/09/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 

5012331-04.2015.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 

27/06/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5063271-
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Os trechos dos acórdãos que referem a teoria da cegueira deliberada são repetidamente 

utilizados nas decisões proferidas pela Corte, sendo que, em todos estes 9 acórdãos, são 

referidos os seguintes critérios para sua configuração: 

 

a) que o agente tenha conhecimento da elevada probabilidade de que pratica ou 

participa de atividade criminal; b) que o agente agiu de modo indiferente a esse 

conhecimento; e c) que o agente tenha condições de aprofundar seu conhecimento 

acerca da natureza de sua atividade, mas deliberadamente escolha permanecer 

ignorante a respeito de todos os fatos envolvidos257.  

 

Duas observações sobre este ponto merecem destaque. Em primeiro lugar, registra-se 

que o citado trecho tem alguma correspondência com os critérios elencados por Moro258 para 

caracterização da cegueira deliberada, e, não por outra razão, representam reprodução da 

fundamentação do primeiro acordão do TRF da 4ª Região a empregar a teoria, uma apelação 

criminal de relatoria de Sérgio Moro, na condição de juiz convocado à época259. É digno de 

 
36.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 30/05/2018. 

BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5083360-51.2014.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal Leandro Paulsen. Porto Alegre, julgado em 07/11/2017. BRASIL. Tribunal 

Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5083376-05.2014.4.04.7000. Relator: Des. Federal 

João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 23/11/2016. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. 

Região). Apelação Criminal nº 5030883-80.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran 

Neto. Porto Alegre, julgado em 26/09/2018. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação 

Criminal nº 5030883-80.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, 

julgado em 26/09/2018. 
257  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 0010790-86.2004.4.04.7200. 

Relator: Des. Federal Victor dos Santos Laus. Porto Alegre, julgado em 11/05/2016. BRASIL. Tribunal 

Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5083351-89.2014.4.04.7000. Relator: Des. Federal 

Leandro Paulsen. Porto Alegre, julgado em 21/06/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). 

Apelação Criminal nº 5023135-31.2015.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto 

Alegre, julgado em 13/09/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 

5012331-04.2015.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 

27/06/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5063271-

36.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 30/05/2018. 

BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5083360-51.2014.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal Leandro Paulsen. Porto Alegre, julgado em 07/11/2017. BRASIL. Tribunal 

Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5083376-05.2014.4.04.7000. Relator: Des. Federal 

João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 23/11/2016. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. 

Região). Apelação Criminal nº 5030883-80.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran 

Neto. Porto Alegre, julgado em 26/09/2018. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação 

Criminal nº 5030883-80.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, 

julgado em 26/09/2018. 
258  MORO, Sérgio Fernando. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 66. 
259  Trata-se da Apelação 5009722-81.2011.4.04.7002 (TRF4). Sobre o ponto, alerta Ceolin que: “A 

fundamentação do acórdão ou a ementa dessa decisão foram repetidos integral ou parcialmente em 

diversas ocasiões pelo TRF-4, até o ponto de a doutrina compreender ser esta a definição prevalecente da 

teoria da cegueira deliberada no direito penal brasileiro. Contudo, paulatinamente, ao ser aplicada a uma 

gama de casos distintos, ao mesmo texto padrão foram agregados diferentes argumentos e conclusões, 

bem como oferecidas, cumulativa ou isoladamente, novas fundamentações e definições, diferentes 

daquelas apresentadas pela decisão costumeiramente citada. Com isso, o Tribunal passou a aplicar 

diferentes variações da teoria e a criar diferentes padrões de julgamento”. (CEOLIN, Guilherme 
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nota que, não obstante sejam listados os referidos requisitos, muitas vezes combinados com 

referências a precedentes estrangeiros, não há o devido cotejo com as circunstâncias de cada 

caso concreto. Os critérios são mencionados de forma genérica e descontinuada, o que se 

repete de forma idêntica, parcial ou integralmente, nos 9 casos analisados, sem que se 

demonstre o seu preenchimento ou se discuta conforme as particularidades do caso em 

análise. O resultado desta prática é a conclusão do raciocínio nos acórdãos de forma 

superficial, com afirmações cujo conteúdo não encontra respaldo na fundamentação, como no 

seguinte trecho: “Tais construções em torno da cegueira deliberada estão compreendidas no 

dolo eventual da legislação e doutrina brasileiras, acrescentando melhor técnica de 

compreensão para questões como as presentes”260.  

Sem prejuízo das inúmeras e consistentes críticas lançadas pela doutrina sobre o 

emprego da cegueira deliberada (2.4 supra), a teoria segue sendo reiteradamente empregada 

pelos tribunais.   

 

b) Dolo eventual como fundamento central 

 

 Identificamos que em 10 casos (31%) as condenações se deram com base no dolo 

eventual como fundamento central da tipicidade subjetiva do crime de lavagem de dinheiro. 

Considerando o trecho conclusivo dos respectivos votos, são assim identificados nos acórdãos 

os pressupostos subjetivos das imputações a título de dolo eventual: 

 

 Elemento cognitivo Elemento volitivo 
1 Não é crível o desconhecimento: tinha 

consciência de colaborar com algo ilegal, 

embora não desejasse 

Assumiu o risco de alcançar o resultado261 

2 Ainda que não tivesse certeza que 

contribuía para a lavagem 

Assentiu com o resultado262 

3 Conhecimento ou condições de suspeitar 

sobre a natureza do negócio 

Manutenção do trecho da sentença = 

indiferença quanto à origem criminosa 

dos bens263 

 
Francisco. As divergentes concepções da teoria da cegueira deliberada: uma análise dos precedentes dos 

tribunais superiores e tribunais regionais federais (2012-2019). Revista de Estudos Criminais, n. 80, p. 

114-115, jan./mar. 2021). 
260  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5012331-04.2015.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 27/06/2017. 
261  BRASIL. Tribunal Regional Federal (3. Região). Apelação Criminal nº 0040367-47.2000.4.03.0000. 

Relator: Des. Federal Nino Toldo. São Paulo, julgado em 04/08/2015. 
262  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5032857-56.2010.4.04.7100. 

Relatora: Desa. Federal Cláudia Cristina Cristofani. Porto Alegre, julgado em 22/08/2017. 
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4 Anteviram a possibilidade de que o 

dinheiro fosse fruto de ilícitos 

Indiferença quanto à possibilidade da 

origem ilícita264 
5 Anteviram a possibilidade de que o 

dinheiro fosse fruto de ilícitos 

Indiferença quanto à possibilidade da 

origem ilícita265 
6 Algum conhecimento dos negócios ilícitos Assumiu o risco266 
7 Participou de forma consciente e 

voluntária dos atos de ocultação e 

dissimulação 

Assumiu o risco de que as condutas 

estivessem sendo praticadas com recursos 

de origem criminosa267 
8 Tinha plenas condições de conhecer a 

origem ilícita dos recursos 

Assumiu o risco de realizar operações 

com recursos provenientes de atividade 

criminosa268 
9 Tinha plenas condições de conhecer a 

origem ilícita dos recursos 

Assumiu o risco de realizar operações 

com recursos provenientes de atividade 

criminosa269 
10 Operações do tipo têm como pressuposto 

a ocultação 

Assumiu a possibilidade de que os 

recursos pudessem ter origem ilícita270 

 

 

Embora tenhamos feito uma análise da íntegra da fundamentação quanto à 

configuração do dolo eventual, para fins de síntese, nos termos expostos na tabela acima, 

consideramos os trechos finais indicados nos respectivos pontos, a título conclusivo, como 

pressupostos centrais adotados pelos acórdãos. Entretanto, não deixamos de observar que há 

argumentos complementares expostos ao longo da fundamentação da decisão e que integram 

a conclusão alcançada pelos julgadores, de forma que os levaremos em conta nas 

considerações a seguir. 

Estabelecemos que o elemento cognitivo exige ao menos a suspeita quanto à origem 

ilícita dos recursos e quanto à realização de atos de ocultação ou dissimulação. Contudo, 

verificamos que não há uma delimitação nítida no que diz respeito à caracterização das 

elementares e nem sempre o nível de conhecimento afirmado é preciso. Em 3 casos é citada 

 
263  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5046134-37.2013.4.04.7100. 

Relatora: Juíza Federal Convocada Bianca Georgia Cruz Arenhart. Porto Alegre, julgado em 22/08/2017. 
264  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5013405-59.2016.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal Victor dos Santos Laus. Porto Alegre, julgado em 07/11/2017. 
265  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5013405-59.2016.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal Victor dos Santos Laus. Porto Alegre, julgado em 07/11/2017. 
266  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5014170-93.2017.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 27/03/2019. 
267  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5022182-33.2016.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 26/03/2018. 
268  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5022182-33.2016.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 26/03/2018. 
269  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5022182-33.2016.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 26/03/2018. 
270  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5008479-45.2010.4.04.7000. 

Relator: Juiz Convocado Gilson Luiz Inácio. Porto Alegre, julgado em 15/12/2015. 
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apenas a origem ilícita dos recursos, enquanto objeto do conhecimento, e em 7 casos também 

é referida, ainda que com outras palavras e de forma menos evidente, a consciência quanto à 

realização de atos de ocultação ou dissimulação.  

Considerando apenas os trechos acima apresentados, o conhecimento, ao invés de ser 

afirmado com a respectiva menção aos elementos que amparam a conclusão, em parte 

relevante dos casos (7) é referido numa perspectiva negativa e, até mesmo, presuntiva, por 

meio de expressões como “tinha plenas condições de conhecer”, “não é crível que 

desconhecesse” e “anteviu a possibilidade”, ou, ainda, em menor fração (2), de forma 

genérica, sem conexão direta e aparente com os fatos concretos objeto da imputação, o que se 

evidencia por meio do uso de afirmações como “operações do tipo têm como pressuposto a 

ocultação” e “algum conhecimento dos negócios ilícitos”. Por fim, em apenas 1 caso foi 

afirmada de forma expressa a atuação consciente do agente em atos de ocultação e 

dissimulação:  

 

Tinha, ainda que minimamente, a possibilidade de perceber a origem delitiva dos 

valores que movimentava (...) constatando-se que as operações financeiras eram 

realizadas em seu nome, evidente a intenção de dissimular e/ou ocultar a origem do 

numerário que movimentava271. 

 

No que diz respeito ao elemento volitivo, em 7 dos 10 casos foi empregada a assunção 

ou a anuência, e em 3 a indiferença, o que demonstra que há alguma aderência à utilização da 

expressão “indiferença” como configuradora do dolo eventual. Faltam elementos que 

permitam afirmar se uso da expressão “indiferença” nesses casos corresponde à efetiva 

adoção da teoria da indiferença pelos julgados ou se decorre de uso do termo no sentido 

cotidiano e não técnico.   

Não obstante o elemento volitivo esteja expressamente direcionado à realização do 

resultado típico, em alguns casos a assunção é conectada não ao resultado típico em si, mas 

exclusivamente à origem ilícita dos bens, direitos ou valores.272 Também há referência à 

“assunção do risco” de forma genérica, sem vínculo ao resultado delitivo ou à origem ilícita, 

apenas como afirmação apartada, o que dificulta a própria compreensão da lógica e dos 

pressupostos adotados pelas decisões. Dos 7 casos nos quais foi empregado o critério da 

 
271  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5032857-56.2010.4.04.7100. 

Relatora: Desa. Federal Cláudia Cristina Cristofani. Porto Alegre, julgado em 22/08/2017. 
272  Essa imprecisão aparece brevemente na doutrina, conforme pontuamos (2.3.1 supra). 
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assunção do risco, em apenas 2 ele foi expressamente relacionado ao resultado, enquanto em 

4 foi vinculado à procedência ilícita dos recursos e em 1 referido de forma isolada e abstrata. 

Para além da falta de precisão e de clareza da fundamentação, também há situações de 

evidente contradição e confusão quanto aos pressupostos adotados. Nesse sentido, no caso nº 

3 da tabela acima, foi atribuída ao apelante a prática do delito de lavagem na modalidade do 

dolo eventual, entretanto, a argumentação do tribunal foi direcionada a elementos do dolo 

direto, uma vez que refere que o agente teria atuado “com o propósito de ocultar a real 

procedência” e que “as negociações deram-se como forma de ocultar”273. 

Em apenas 4 dos 10 casos incluídos nesta categoria houve referência à cegueira 

deliberada para reforçar a caracterização do dolo eventual (casos nº 1, 2, 6 e 10 da tabela), em 

contraposição aos 9 casos da categoria anterior, a qual reúne condenações por dolo direto, 

figurando o dolo eventual apenas um fundamento alternativo. Isto evidencia que a cegueira 

deliberada é empregada com mais frequência em situações nas quais o dolo eventual não é a 

figura principal em termos de determinação da tipicidade subjetiva.  

Nos 4 casos de condenação por dolo eventual nos quais é citada a teoria da cegueira 

deliberada, não são indicados os critérios para sua configuração, como ocorreu nos 9 casos 

incluídos na categoria antecedente, há tão somente exíguas referências à teoria com distintos 

viéses. Em 2 deles (casos nº 1 e 2 da tabela), a cegueira deliberada é citada no contexto da 

avaliação do conhecimento do agente quanto à origem ilícita dos recursos274, sustentando-se o 

dolo eventual com base na perspectiva de criação de mecanismos ou tomada de medidas para 

evitar o conhecimento necessário, nos seguintes termos: “toma medidas para se certificar que 

ele não vai adquirir o pleno conhecimento ou a exata natureza das transações realizadas para 

um intuito criminoso, não se importando com o resultado” e “embora saiba possível a prática 

de ilícitos no meio em que atue, procura criar mecanismos que o impeçam de tomar 

conhecimento dos fatos”. Contudo, não há demonstração da efetiva tomada destas medidas 

pelos acusados nos respectivos casos. 

No caso nº 6, há uma brevíssima alusão à teoria sob a alegação de que cabe a 

aplicação da teoria pois o acusado “assumiu o risco”, sem qualquer argumentação 

complementar275. Por fim, no último caso (caso nº 10), também há uma singela menção à 

 
273  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5046134-37.2013.4.04.7100. 

Relatora: Juíza Federal Convocada Bianca Georgia Cruz Arenhart. Porto Alegre, julgado em 22/08/2017. 
274  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5032857-56.2010.4.04.7100. 

Relatora: Desa. Federal Cláudia Cristina Cristofani. Porto Alegre, julgado em 22/08/2017. 
275  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5014170-93.2017.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 27/03/2019. 
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cegueira deliberada, no sentido da viabilidade de sua utilização nos casos em que não há 

coincidência entre o autor do crime antecedente e o autor do crime de lavagem. Porém, trata-

se de uma referência desprendida do contexto concreto, sem análise mais detalhada que 

justificasse a afirmação276. Com isto, concluímos que especialmente nos casos de dolo 

eventual a teoria da cegueira deliberada tende a ser empregada de maneira imprecisa e 

duvidosa.  

É evidente que não há uma fórmula predeterminada e engessada para avaliação dos 

pressupostos de tipicidade subjetiva, o que é inerente à natureza abstrata da discussão, de 

forma que, para rechaçar as conclusões adotadas e os parâmetros utilizados, é imprescindível 

o exame aprofundado das particularidades de cada caso e de todos os dados que integram a 

fundamentação das respectivas decisões, o que será feito adiante (3.3.2.3 infra).  

Destacamos, por ora, que o emprego de afirmações frágeis, eventualmente 

contraditórias e de concretude questionável, contribui para um espaço digno de impugnação 

da fundamentação das decisões, bem como para o fortalecimento da necessidade de criação de 

critérios que auxiliem este exercício, permitindo um maior nível de precisão e de 

homogeneidade no exame dos pressupostos de tipicidade subjetiva, notadamente no contexto 

do dolo eventual. 

 

c) Dolo eventual como fundamento descartado 

 

Por fim, em 8 (25%) dos casos objeto de exame o dolo eventual foi afastado, 

majoritariamente para ensejar absolvições (6 - 19%)277, embora haja 2 (6%)278 casos de 

afastamento do dolo eventual para afirmação expressa da condenação por dolo direto, tendo 

 
276  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5008479-45.2010.4.04.7000. 

Relator: Juiz Convocado Gilson Luiz Inácio. Porto Alegre, julgado em 15/12/2015. 
277  BRASIL. Tribunal Regional Federal (1. Região). Apelação Criminal nº 2006.36.00.007568-1. Relatora: 

Desa. Federal Mônica Sifuentes. Brasília, julgado em 03/12/2015. BRASIL. Tribunal Regional Federal 

(1. Região). Apelação Criminal nº 12412-52.2006.4.01.3600. Relator: Des. Federal Ney Bello. Brasília, 

julgado em 26/08/2014. BRASIL. Tribunal Regional Federal (3. Região). Apelação Criminal nº 0040367-

47.2000.4.03.0000. Relator: Des. Federal Nino Toldo. São Paulo, julgado em 04/08/2015. BRASIL. 

Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5021365-32.2017.4.04.7000. Relator: Des. 

Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 27/11/2019. BRASIL. Tribunal Regional 

Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5035263-15.2017.4.04.7000. Relator: Des. Federal Leandro 

Paulsen. Porto Alegre, julgado em 19/06/2019. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). 

Apelação Criminal nº 5027685-35.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto 

Alegre, julgado em 18/07/2018. 
278  BRASIL. Tribunal Regional Federal (3. Região). Apelação Criminal nº 0040367-47.2000.4.03.0000. 

Relator: Des. Federal Nino Toldo. São Paulo, julgado em 04/08/2015. BRASIL. Tribunal Regional 

Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5054186-89.2017.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro 

Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 19/06/2019. 
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em vista a robustez das provas e das circunstâncias dos respectivos autos, de acordo com os 

respectivos julgados. 

Em 5 casos, o dolo eventual foi afastado diante da ausência de elementos suficientes a 

comprovar o conhecimento mínimo exigido quanto à origem ilícita dos recursos, sendo que 

em apenas um destes foi referida também a necessidade de conhecimento quanto à 

contribuição aos atos de ocultação e dissimulação.  

Por outro lado, em 1 caso foi afastada a condenação por dolo eventual em razão da 

falta de identificação do elemento subjetivo especial consubstanciado no propósito de ocultar 

ou dissimular, tendo-se invocado precedente relativo ao crime do art. 1º, §1º, II da Lei nº 

9.613/98, que, de fato, exige um especial fim de agir (“Incorre na mesma pena quem, para 

ocultar ou dissimular [...] os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, 

tem em depósito, movimenta ou transfere”). Considerando a posição adotada no julgado279, a 

condenação em primeiro grau pelo delito do art. 1º, caput, na modalidade do dolo eventual, e 

a incompatibilidade entre a exigência do citado elemento subjetivo especial e os pressupostos 

do dolo eventual, é possível concluir que o acórdão evidencia entendimento pela inadmissão 

do dolo eventual na modalidade básica do crime de lavagem, ou incorreu em equívoco na 

breve fundamentação da absolvição, ensejando contradição entre os argumentos apresentados 

e o tipo imputado280.  

O que se conclui desta classificação provisória nas três categorias acima indicadas, 

quanto ao elemento cognitivo, é que o dolo eventual transita entre distintos níveis de 

conhecimento, a depender da forma como é empregado na fundamentação. A figura do dolo 

eventual apresenta uma natureza quase que polivalente, para apoiar ou mesmo embasar casos 

de desconhecimento (através da cegueira deliberada) e casos de dolo direto (através do caráter 

de fundamento alternativo assumido), além de exercer o seu próprio papel (como fundamento 

central), consoante o art. 18, I, CP. Também quanto à constatação do elemento volitivo há 

oscilação quanto os pressupostos justificam a sua aplicação, que variam entre a assunção, com 

distintos conteúdos, e a indiferença.   

 
279  BRASIL. Tribunal Regional Federal (1. Região). Apelação Criminal nº 2006.36.00.007568-1. Relatora: 

Desa. Federal Mônica Sifuentes. Brasília, julgado em 03/12/2015. 
280    Sobre a exigência de elemento subjetivo especial para o crime do art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98: 

(BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e 

processuais penais. 4. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: RT, 2019. p. 143-144; SANTOS, Humberto Souza. 

O dolo de lavagem de dinheiro no direito penal brasileiro. In: SOUZA, Artur de Brito Gueiros; 

CÂMARA, Juliana de Azevedo Santa Rosa (org.). Inovações no direito penal econômico: prevenção e 

repressão da criminalidade empresarial. Brasília: ESMPU, 2018, p. 104). 



99 

Essas imprecisões no manejo dos pressupostos da tipicidade dolosa, notadamente na 

modalidade eventual, levam a resultados muitas vezes incoerentes com os fatos e equivocados 

no que diz respeito às normas que balizam a sua aplicação, razão pela qual sugerimos uma 

classificação dos julgados de acordo com a análise dos casos e a identificação rigorosa dos 

pressupostos da tipicidade subjetiva, independente dos fundamentos invocados pelo tribunal. 

 

3.3.2.3 Grupos de casos: proposta de classificação 

 

Revisitamos, em cada caso, a operação de inferência probatória para verificar a 

ocorrência fática e procedemos à subsunção dos fatos ao delito de lavagem de dinheiro. Como 

visto (2.3 supra), é por meio das circunstâncias e dos respectivos indícios de cada caso 

concreto, avaliados conforme as regras de experiência e confrontados com os pressupostos 

específicos do delito, que é possível alcançar a conclusão quanto à configuração da tipicidade 

subjetiva.  

Nesse sentido, devem ser utilizados indicadores e proposições para definir o que é 

razoável afirmar no caso concreto no âmbito da tipicidade subjetiva, o que identificamos nos 

acórdãos examinados por meio de afirmações como “o acusado não é pessoa simples, que 

poderia ter sido eventualmente ludibriada. Trata-se de engenheiro civil, com empresa própria 

e conhecimento suficiente acerca do mercado e das atividades [...]”281 e o “fato é que, se para 

qualquer cidadão não é comum adquirir um imóvel dessa forma, para um magistrado é muito 

mais incomum, pois do juiz se espera uma conduta absolutamente reta e conforme à lei”282. O 

cotejo das particularidades do caso, considerando parâmetros como educação, atividade 

profissional, contexto familiar, relações de confiança, natureza e contexto da conduta, entre 

outros, têm destacada utilidade para vincular os indícios aos fatos, auxiliando no processo de 

aferição da tipicidade subjetiva. 

Assim, com base nos elementos fáticos e probatórios que constituem as decisões, 

partimos da análise do elemento proveniente de infração penal283 pois, se constatada a 

insuficiência do conhecimento sobre este dado, resta prejudicada a verificação dos demais, 

uma vez que é pressuposto inafastável para a configuração do tipo penal a consciência sobre a 

 
281  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5054186-89.2017.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 19/06/2019. 
282  BRASIL. Tribunal Regional Federal (3. Região). Apelação Criminal nº 0040367-47.2000.4.03.0000. 

Relator: Des. Federal Nino Toldo. São Paulo, julgado em 04/08/2015. 
283  Vale relembrar a ressalva feita anteriormente: por “recursos” leia-se “bens, direitos ou valores”. 
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origem ilícita284. Uma vez atendido esse requisito, passamos ao exame do conhecimento 

quanto aos atos de ocultação e dissimulação para, só então, avaliarmos a existência da 

assunção do risco de ocorrência do resultado típico, enquanto manifestação do elemento 

volitivo. 

Antes de prosseguirmos, reiteraremos algumas importantes ressalvas. Como o objeto 

da presente pesquisa centra-se no exame da tipicidade subjetiva, não nos dedicaremos às 

questões voltadas ao plano da tipicidade objetiva. Não discutiremos também os impactos do 

concurso de pessoas no tipo subjetivo, pois a distinção dos pressupostos da tipicidade 

subjetiva conforme as formas de participação no contexto da lavagem de dinheiro ensejaria 

um nível de aprofundamento que extrapola os limites da presente investigação. Partiremos, 

deliberadamente, do pressuposto de que os agentes cujas condutas são analisadas figuram 

como autores dos delitos. Por fim, nossa análise decorre exclusivamente da leitura dos 

acórdãos e não do exame dos autos completos, com o que reconhecemos que os julgadores 

firmam sua convicção com base na integralidade dos elementos que integram o caso, mas 

entendemos que a fundamentação exarada deve ser compatível com a conclusão adotada, em 

termos de adequação, de coerência e de suficiência, e foi este o objeto de análise primordial. 

A partir da leitura dos acórdãos, propomos a classificação dos julgados em grupos de 

acordo com o resultado obtido no que tange ao processo de subsunção dos fatos à norma. 

Sugerimos três categorias para alocação dos casos: (a) casos nos quais o elemento cognitivo 

foi considerado insuficiente, (b) casos nos quais o elemento volitivo foi considerado 

insuficiente e (c) casos nos quais os elementos cognitivo e volitivo foram considerados 

suficientes à configuração do delito de lavagem.  

 

a) Elemento cognitivo insuficiente 

 

Para caracterização do tipo básico da lavagem de dinheiro por meio do dolo eventual, 

o elemento cognitivo deve compreender as circunstâncias do tipo objetivo, notadamente a 

proveniência dos recursos em infração penal prévia e a prática de atos configuradores de 

ocultação ou dissimulação, ainda que no formato de suspeita ou desconfiança (2.5 supra). 

Dessa forma, integram o presente grupo aqueles casos nos quais não se identificou o 

 
284  Estamos cientes de que a operação lógica quanto ao elemento cognitivo poderia ser realizada de forma 

inversa sem prejuízo na obtenção do resultado, uma vez que, se ausentes os atos de ocultação ou 

dissimulação tampouco poderia configurar-se o crime, ainda que constatada a ilicitude da origem dos 

recursos (como ocorre nos casos de mera utilização ou proveito). Entretanto, pela relevância do elemento 

“origem ilícita” e pela presença mais marcante nos julgados, optamos por colocá-lo nesta posição inicial. 
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preenchimento de algum destes dois requisitos285 no nível exigido, o que seria suficiente para 

afastar a tipicidade subjetiva, uma vez que a constatação cumulativa dos dois objetos da 

conduta é imprescindível, em atenção ao texto do art. 1º, caput da Lei nº 9.613/98. 

Entretanto, não necessariamente foi essa a interpretação dada pelos tribunais. Do total 

de 32 condutas analisadas, enquadram-se nesta categoria 5 (15,5%)286 casos que representam 

condenações por dolo eventual, 5 (15,5%)287 casos de condenações por dolo direto com 

 
285  BRASIL. Tribunal Regional Federal (1. Região). Apelação Criminal nº 2006.36.00.007568-1. Relatora: 

Desa. Federal Mônica Sifuentes. Brasília, julgado em 03/12/2015. BRASIL. Tribunal Regional Federal 

(1. Região). Apelação Criminal nº 12412-52.2006.4.01.3600. Relator: Des. Federal Ney Bello. Brasília, 

julgado em 26/08/2014. BRASIL. Tribunal Regional Federal (3. Região). Apelação Criminal nº 0040367-

47.2000.4.03.0000. Relator: Des. Federal Nino Toldo. São Paulo, julgado em 04/08/2015. BRASIL. 

Tribunal Regional Federal (3. Região). Apelação Criminal nº 0040367-47.2000.4.03.0000. Relator: Des. 

Federal Nino Toldo. São Paulo, julgado em 04/08/2015. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). 

Apelação Criminal nº 5083351-89.2014.4.04.7000. Relator: Des. Federal Leandro Paulsen. Porto Alegre, 

julgado em 21/06/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5021365-

32.2017.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 27/11/2019. 

BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5014170-93.2017.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 27/03/2019. BRASIL. Tribunal 

Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5022182-33.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal 

João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 26/03/2018. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. 

Região). Apelação Criminal nº 5022182-33.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran 

Neto. Porto Alegre, julgado em 26/03/2018. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação 

Criminal nº 5035263-15.2017.4.04.7000. Relator: Des. Federal Leandro Paulsen. Porto Alegre, julgado 

em 19/06/2019. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5083360-

51.2014.4.04.7000. Relator: Des. Federal Leandro Paulsen. Porto Alegre, julgado em 07/11/2017. 

BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5083376-05.2014.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 23/11/2016. BRASIL. Tribunal 

Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5017347-36.2015.4.04.7000. Relator: Des. Federal 

Márcio Antônio da Rocha. Porto Alegre, julgado em 10/10/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. 

Região). Apelação Criminal nº 5017347-36.2015.4.04.7000. Relator: Des. Federal Márcio Antônio da 

Rocha. Porto Alegre, julgado em 10/10/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação 

Criminal nº 5027685-35.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, 

julgado em 18/07/2018. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5008479-

45.2010.4.04.7000. Relator: Juiz Convocado Gilson Luiz Inácio. Porto Alegre, julgado em 15/12/2015. 
286  BRASIL. Tribunal Regional Federal (3. Região). Apelação Criminal nº 0040367-47.2000.4.03.0000. 

Relator: Des. Federal Nino Toldo. São Paulo, julgado em 04/08/2015. BRASIL. Tribunal Regional 

Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5014170-93.2017.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro 

Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 27/03/2019. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). 

Apelação Criminal nº 5022182-33.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto 

Alegre, julgado em 26/03/2018. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 

5022182-33.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 

26/03/2018. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5008479-

45.2010.4.04.7000. Relator: Juiz Convocado Gilson Luiz Inácio. Porto Alegre, julgado em 15/12/2015. 
287  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5083351-89.2014.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal Leandro Paulsen. Porto Alegre, julgado em 21/06/2017. BRASIL. Tribunal 

Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5083360-51.2014.4.04.7000. Relator: Des. Federal 

Leandro Paulsen. Porto Alegre, julgado em 07/11/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). 

Apelação Criminal nº 5083376-05.2014.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto 

Alegre, julgado em 23/11/2016. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 

5017347-36.2015.4.04.7000. Relator: Des. Federal Márcio Antônio da Rocha. Porto Alegre, julgado em 

10/10/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5017347-

36.2015.4.04.7000. Relator: Des. Federal Márcio Antônio da Rocha. Porto Alegre, julgado em 

10/10/2017. 
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suporte argumentativo quanto ao dolo eventual e, ainda, 6 (19%) casos em que o dolo 

eventual foi afastado, ensejando a absolvição dos acusados288. Isto é, em 16 (50%) dos casos 

que integram a amostra identificamos que não há dados suficientes para afirmação do 

conhecimento exigido para fins de constatação do dolo eventual nos crimes de lavagem de 

dinheiro. 

Destes 16 casos, verificamos a insuficiência do conhecimento em 14 (87,5%) com 

relação à origem ilícita e em 2 (12,5%) no que tange aos atos de ocultação e dissimulação. 

Sendo que a verificação quanto aos atos de ocultação e dissimulação, em razão da ordem 

lógica adotada, conforme explicado acima, somente foi realizada nos casos em que já 

caracterizada a representação acerca da origem ilícita dos recursos. 

A proveniência ilícita dos bens, direitos ou valores e o emprego de meios para sua 

ocultação ou dissimulação são elementares típicas do crime de lavagem, dados essenciais para 

caracterização do tipo objetivo, sendo necessário o conhecimento do agente, ao menos 

relativo, direcionado a estes elementos. Não basta que seja identificado o trânsito de recursos 

ilícitos em uma conta bancária emprestada para terceiro, é imprescindível o conhecimento do 

titular da conta sobre a procedência do valor e a consciência de que sua conduta enseja a 

dissimulação ou ocultação dos recursos, ainda que na forma de suspeita ou desconfiança.  

Em um dos casos incluídos na presente categoria, cujo resultado foi o afastamento do 

dolo eventual com a respectiva absolvição, afirmou-se que:  

 

Se não há provas de que ela conhecia o esquema criminoso, não se pode concluir 

pela existência de dolo na conduta. Isso porque, em termos de elementos de prova, 

pesa contra a ré, tão-somente, o fato de a conta bancária de sua titularidade ter sido 

alvo de depósitos de valores, estes efetuados por empresa do grupo criminoso289. 

 

E mais, mesmo o conhecimento relativo deve ser afirmado com base concreta, sob 

pena de se incluírem sob a abrangência do dolo eventual casos de mera dúvida infundada ou 

 
288  BRASIL. Tribunal Regional Federal (1. Região). Apelação Criminal nº 2006.36.00.007568-1. Relatora: 

Desa. Federal Mônica Sifuentes. Brasília, julgado em 03/12/2015. BRASIL. Tribunal Regional Federal 

(1. Região). Apelação Criminal nº 12412-52.2006.4.01.3600. Relator: Des. Federal Ney Bello. Brasília, 

julgado em 26/08/2014. BRASIL. Tribunal Regional Federal (3. Região). Apelação Criminal nº 0040367-

47.2000.4.03.0000. Relator: Des. Federal Nino Toldo. São Paulo, julgado em 04/08/2015. BRASIL. 

Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5021365-32.2017.4.04.7000. Relator: Des. 

Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 27/11/2019. BRASIL. Tribunal Regional 

Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5035263-15.2017.4.04.7000. Relator: Des. Federal Leandro 

Paulsen. Porto Alegre, julgado em 19/06/2019. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). 

Apelação Criminal nº 5027685-35.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto 

Alegre, julgado em 18/07/2018. 
289  BRASIL. Tribunal Regional Federal (1. Região). Apelação Criminal nº 12412-52.2006.4.01.3600. 

Relator: Des. Federal Ney Bello. Brasília, julgado em 26/08/2014. 
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mesmo de desconhecimento. Ainda que não haja representação efetiva, as circunstâncias do 

caso devem permitir que se afirme de forma segura que o agente desconfiava da origem ilícita 

dos recursos e da prática de atos de ocultação ou dissimulação290, conforme expressamente 

afirmado em um dos julgados: “Como se vê, existem apenas suspeitas em relação à acusada, 

as quais não foram inequivocamente comprovadas nos autos, de forma que não autorizam a 

formação de um decreto condenatório”291. Ademais, ao menos em um dos casos de 

absolvição, o ponto foi avaliado por meio do standard de prova acima da dúvida razoável292: 

“[...]Todavia, não há certeza suficiente para ensejar um decreto condenatório. Não há prova 

acima de dúvida razoável que soubesse que os recursos advindos de outra infração penal 

estavam sendo utilizados para o custeio das reformas [...]”293.  

Em outro caso em que o dolo eventual deu lugar à absolvição, o tribunal foi categórico 

ao afirmar a insuficiência do conhecimento presumido para configuração do elemento 

cognitivo: “[...] teria ele conhecimento presumido daquela origem espúria. Isso, todavia, não é 

suficiente para sustentar o decreto condenatório, razão pela qual a sua absolvição se 

impõe”294. Ou seja, o conhecimento relativo, admitido pelo entendimento majoritário, deve 

ser respaldado por um contexto concreto que permita sua afirmação, não se confundindo com 

o conhecimento presumido, que é mera hipótese, ou com o desconhecimento, ambos 

insuficientes para configuração do elemento cognitivo.  

Quanto ao conteúdo e à suficiência do conhecimento, o posicionamento dos tribunais 

não é linear, de forma que é possível identificar distintos padrões de interpretação dos 

elementos do dolo, até mesmo no âmbito dos mesmos recursos de apelação, o que decorre da 

subjetividade inerente ao exame da tipicidade subjetiva, mas que também causa preocupação 

 
290  Nesse sentido, Badaró e Bottini destacam a necessidade de “[...] uma percepção clara das circunstâncias, 

uma compreensão consciente dos elementos objetivos que apontem para uma provável ilicitude dos bens. 

Ainda que seus contornos não sejam claros, deve o intérprete reconhecer um contexto de suspeita robusta, 

na qual o agente percebe o risco efetivo de que tais bens provenham de atos ilícitos [...]” (BADARÓ, 

Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais 

penais. 4. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: RT, 2019. p. 135). 
291  BRASIL. Tribunal Regional Federal (1. Região). Apelação Criminal nº 12412-52.2006.4.01.3600. 

Relator: Des. Federal Ney Bello. Brasília, julgado em 26/08/2014. 
292  Sobre o tema: (ÁVILA, Humberto. Teoria da prova: standards de prova e os critérios de solidez da 

inferência probatória. Revista de Processo, v. 282, p. 113-139, 2018. E-book; MATIDA, Janaina; 

VIEIRA, Antonio. Para além do BARD: uma crítica à crescente adoção do standard de prova “para além 

de toda dúvida razoável” no processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 156, 

p. 221-248, jun. 2019. E-book). 
293  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5021365-32.2017.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 27/11/2019. 
294  BRASIL. Tribunal Regional Federal (3. Região). Apelação Criminal nº 0040367-47.2000.4.03.0000. 

Relator: Des. Federal Nino Toldo. São Paulo, julgado em 04/08/2015. Referente à conduta do acusado 

R.B. 
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e justifica a busca por mecanismos que contribuam para o desenvolvimento de uma maior 

estabilidade na adjudicação da matéria. Nessa linha, destaca-se o confronto das conclusões em 

dois casos nos quais a absolvição não foi unânime: 

 

 Voto condutor Voto vencido 

1 Como se vê, existem apenas suspeitas em 

relação à acusada, as quais não foram 

inequivocamente comprovadas nos autos, 

de forma que não autorizam a formação 

de um decreto condenatório. Evidencia-se 

necessária, portanto, a absolvição, diante 

da fragilidade dos indícios existentes, com 

base no princípio in dubio pro reo, que 

tem fundamentação no princípio 

constitucional da presunção de inocência, 

segundo o qual se impõe a absolvição 

quando a acusação não lograr provar a 

prática do crime. 

[...] restou configurado, no mínimo, o 

dolo eventual. Deste modo, é descabida a 

alegação da defesa quando afirma a 

ausência de dolo e provas de autoria do 

delito. Isto porque há elementos 

suficientes, em face das provas dos autos, 

a indicar a existência de dolo, mesmo que 

eventual, quanto à conduta do art. 1º, V, 

da Lei 9.613/98, na redação vigente à 

época do fato295. 

2 Assim, permanecendo a dúvida razoável 

acerca da prática de lavagem de dinheiro 

pela ré [...] a manutenção da sua 

absolvição quanto ao delito do art. 1º da 

Lei nº 9.613/98 é medida que se impõe, 

devendo ser desprovido, no ponto, o 

recurso do MPF. 

Com a devida vênia ao entendimento 

contrário, a afirmação de que sua 

assinatura foi aposta a pedido de seu 

marido sem sequer tomar conhecimento 

do conteúdo dos documentos não apenas 

se mostra inverossímil, mas também 

denota a presença de dolo eventual, que é 

aquele em que o agente, embora não 

querendo diretamente praticar a infração 

penal, não se abstém de agir e, com isso, 

assume o risco de produzir o resultado 

que por ele já havia sido previsto e 

aceito296.  

 

 

Para além da divergência no contexto dos mesmos recursos, entre os casos que 

integram a amostra é possível verificar posicionamentos conflitantes. Não obstante tenhamos 

identificado a exigência de alto grau de convicção para o decreto condenatório em alguns 

casos, ainda que quanto ao conhecimento relativo297, em tantos outros observamos 

 
295  BRASIL. Tribunal Regional Federal (1. Região). Apelação Criminal nº 12412-52.2006.4.01.3600. 

Relator: Des. Federal Ney Bello. Brasília, julgado em 26/08/2014. 
296  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5027685-35.2016.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 18/07/2018. 
297  BRASIL. Tribunal Regional Federal (3. Região). Apelação Criminal nº 0040367-47.2000.4.03.0000. 

Relator: Des. Federal Nino Toldo. São Paulo, julgado em 04/08/2015. BRASIL. Tribunal Regional 
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condenações fragilmente fundamentadas quanto à afirmação do elemento cognitivo, como 

neste caso: “Nesse cenário, é evidente que ele tinha plenas condições de conhecer a origem 

ilícita do dinheiro, o que permite afirmar que o agente assumiu o risco de realizar operações 

financeiras com dinheiro proveniente de atividade criminosa”298 e: 

 

[...] que confirmou em juízo que não questionava a origem dos depósitos. As 

confissões parciais dos réus nesse sentido, no contexto fático de como eram 

realizadas as operações, de forma a dificultar a fiscalização e o rastreamento da 

origem dos valores, revelam o dolo na prática do crime.  

 

Os dois exemplos são casos de condenações nos quais se consideraram preenchidos os 

pressupostos para afirmação da conduta dolosa. Entretanto, entendemos que estes dois casos 

não indicam, nos acórdãos examinados, dados capazes de configurar o elemento cognitivo 

exigido. Isso também porque a resposta ao seguinte questionamento foi negativa na análise 

realizada: os trechos acima destacados correspondem à afirmação concreta de que os agentes 

tinham conhecimento relativo da origem ilícita dos recursos e da realização de atos de 

ocultação ou dissimulação?  

A partir do que, considerando as suas particularidades, podemos afirmar que os casos 

acima destacados, com o emprego da expressão “tinha plenas condições de conhecer” e do 

argumento da confissão, fundamentam mera presunção de conhecimento, o que justifica sua 

inclusão na presente categoria. 

Em resumo, a afirmação do elemento cognitivo no âmbito do crime de lavagem de 

dinheiro, especificamente na perspectiva do dolo eventual, muitas vezes ocorre de forma 

insuficiente e imprecisa. Insuficiente, pois repetidamente é considerado preenchido o 

pressuposto com base em argumentação equivocada ou com elementos insuficientes para 

tanto. Imprecisa, pois há variação entre a afirmação de conhecimento pleno, suspeita e 

desconhecimento (cegueira deliberada) no âmbito de uma mesma conduta, o que se repete em 

diversos julgados e causa confusão quanto à espécie e aos pressupostos a adotados299.  

 
Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5021365-32.2017.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro 

Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 27/11/2019. 
298  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5022182-33.2016.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 26/03/2018. 
299  BRASIL. Tribunal Regional Federal (3. Região). Apelação Criminal nº 0040367-47.2000.4.03.0000. 

Relator: Des. Federal Nino Toldo. São Paulo, julgado em 04/08/2015. BRASIL. Tribunal Regional 

Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5083351-89.2014.4.04.7000. Relator: Des. Federal Leandro 

Paulsen. Porto Alegre, julgado em 21/06/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). 

Apelação Criminal nº 5014170-93.2017.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto 

Alegre, julgado em 27/03/2019. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 

5022182-33.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 
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A título ilustrativo, um dos acórdãos analisados compreende as seguintes afirmações 

em relação à mesma conduta: “tinha pleno conhecimento do esquema criminoso”, “se 

envolveu de forma consciente e voluntária no esquema criminoso” e “é evidente que ele tinha 

plenas condições de conhecer a origem ilícita do dinheiro, o que permite afirmar que o agente 

assumiu o risco [...]”300. 

 

b) Elemento volitivo insuficiente 

 

Neste grupo constam os casos em que estão presentes os requisitos para constatação 

do conhecimento exigido, mas nos quais não foi detectado o necessário elemento volitivo, 

consubstanciado na assunção do risco de realização do resultado típico. Foram incluídos nesta 

categoria 4 (12,5%) dos 32 casos analisados, sendo 1 caso de condenação por dolo 

eventual301, 1 caso de condenação por dolo direto, com afastamento expresso do dolo 

eventual302 e 2 casos303 de condenações por dolo direto com suporte do dolo eventual quanto à 

fundamentação (fundamento alternativo). 

Todos os casos alocados nesta categoria revelam atuações relacionadas a contextos 

profissionais: empréstimo de conta bancária ao superior para movimentação e realização de 

operações vinculadas à atividade profissional de câmbio irregular; operacionalização de 

pagamento de vantagem indevida em contrato por meio de conta em nome de offshore; 

realização de operações em contas de terceiros em instituição não oficial; e empréstimo de 

conta para amigo/colega para trânsito de valores como favor. Trata-se de ações que não 

 
26/03/2018. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5022182-

33.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 26/03/2018. 

BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5035263-15.2017.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal Leandro Paulsen. Porto Alegre, julgado em 19/06/2019. (voto vencido); apelação 

BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5083360-51.2014.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal Leandro Paulsen. Porto Alegre, julgado em 07/11/2017. BRASIL. Tribunal 

Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5083376-05.2014.4.04.7000. Relator: Des. Federal 

João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 23/11/2016. 
300  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5022182-33.2016.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 26/03/2018. 
301  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5032857-56.2010.4.04.7100. 

Relatora: Desa. Federal Cláudia Cristina Cristofani. Porto Alegre, julgado em 22/08/2017. 
302  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5054186-89.2017.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 19/06/2019. 
303  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5000553-66.2017.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 10/04/2019. BRASIL. Tribunal 

Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5017347-36.2015.4.04.7000. Relator: Des. Federal 

Márcio Antônio da Rocha. Porto Alegre, julgado em 10/10/2017. 
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necessariamente contêm evidências de concordância com a prática delitiva (plano subjetivo), 

embora seja evidente a contribuição para os atos ilícitos (plano objetivo).  

Nas condutas examinadas, em que pese a consciência ou desconfiança acerca da 

origem ilícita e da contribuição para atos de encobrimento, não identificamos com a 

concretude necessária que os agentes tenham efetivamente consentido com a eventualidade de 

uma prática ilícita. Ainda que a atuação seja dotada de relevância para a caracterização do 

tipo objetivo, é necessária, nas palavras de Badaró e Bottini, a constatação dos seus 

desdobramentos subjetivos304, no caso, a afirmação do consentimento com a possível prática 

de atos de lavagem. 

É de extrema relevância compreender o cenário no qual está inserida a conduta, como 

a origem, a finalidade, o contexto da prática da ação, a natureza das atividades e o nível das 

relações dos envolvidos, para auxiliar no processo de identificação do elemento volitivo, que 

tem maior grau de abstração por sua natureza eminentemente psíquica. Assim, agregada aos 

contornos da devida constatação do elemento cognitivo, a avaliação da posição do agente e a 

sua relação com os fatos, o que decorre do contexto da prática delitiva e de suas 

particularidades, é dado chave para verificação do elemento volitivo. 

Para sua configuração em sede de dolo eventual, deve ser possível afirmar que o 

agente assumiu o risco de realizar o resultado (2.2.1 e 2.5.2 supra). Entendemos que este 

consentimento deve ser considerado como menos que a vontade ou finalidade (dolo direto) e 

mais do que a mera falta de cuidado (culpa). A afirmação do consentimento ou da assunção, 

contudo, não pode ser consequência automática e inequívoca da constatação do conhecimento 

ao menos por uma razão: estaria configurado o elemento volitivo em todos os casos em que 

constatado o elemento cognitivo, de forma que não se justificaria a imprescindibilidade da 

dupla dimensão do dolo, o que tornaria a estrutura legalmente prevista (art. 18, I, CP) 

meramente retórica305.  

Embora a aferição do elemento volitivo decorra da configuração do elemento 

cognitivo, a caracterização daquele sempre dependerá do nível de intensidade e das 

circunstâncias que fundamentam este. A identificação é mais explícita nos casos em que é tão 

claro o cenário, a partir da conjunção das particularidades do caso concreto, que a conclusão 

 
304  BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e 

processuais penais. 4. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: RT, 2019. p. 135. 
305  Nesse sentido, Pérez Manzono alerta para o perigo de se retirar a autonomia do elemento volitivo, ao 

presumi-lo a partir do elemento cognitivo. (PÉREZ MANZANO, Mercedes. La delimitación entre prueba 

y subsunción del dolo en Derecho penal económico: el caso de los testaferros. In: CRESPO, Eduardo 

Demetrio (dir.). Derecho penal económico y teoría del delito. Valencia: Tirant lo blanch, 2020. p. 337). 
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pela assunção do risco é natural e evidente, assim como ocorre com a lógica utilizada para a 

configuração da vontade no dolo direto. Todavia, o cenário nem sempre será cristalino. 

Em que pese a impossibilidade de acesso à mente dos sujeitos, a afirmação da 

“assunção do risco” não pode ser desconectada de uma base concreta, deve ser efetivamente 

aferida a partir das próprias circunstâncias e dos fatos, considerando a qualidade dos 

indicadores naquele contexto específico, de forma que a sua intensidade e seus os contornos 

permitirão a afirmação do elemento volitivo, que não estará sempre e automaticamente 

configurado. 

Em 2 dos 4 casos desta categoria, nos quais houve condenações por dolo direto com 

emprego do dolo eventual como tese alternativa, verificamos a ausência do elemento volitivo 

necessário para ambas as espécies: a vontade (direto) e o consentimento (eventual). A 

fundamentação deu-se de forma que uma figura ampara a outra, sem que nenhuma esteja 

devidamente fundamentada.  

No único caso em que houve condenação por dolo eventual306, a afirmação do 

elemento volitivo se deu nos seguintes termos “ainda que [...] pudesse não ter a certeza de que 

contribuía para o branqueamento de capitais, assentiu com seu resultado”. Essa conclusão 

decorre de fundamentação no sentido de que “não se mostra verossímil que o apelante, 

abrindo contas em seu nome e cedendo-as para vultosa movimentação financeira, ignorasse a 

possibilidade de incorrer em ilícito” e que “embora fosse possível ao réu ter ciência sobre a 

prática de ilícitos no meio em que atuava, criou mecanismos que o impediam de tomar 

conhecimento dos fatos, preferindo ignorar os atos que praticava”, aliadas à cegueira 

deliberada.  

Entretanto, não há demonstração na decisão da respectiva conduta do agente voltada à 

criação de tais mecanismos. O suposto consentimento não é sustentado nem pela 

argumentação e nem pelas circunstâncias do caso, que levam a outro desfecho.  

No caso em que o dolo eventual foi expressamente afastado, ensejando a condenação 

por dolo direto, foi reiterada a posição do juiz de primeiro grau, afirmando que: 

 

Ao ressaltar que se trata de dolo direto, e não eventual - conclusão a que também se 

chega no presente voto - não é simplesmente crível que [...] acreditasse que se 

tratava de um procedimento normal, ceder contas a um empregado da Transpetro, 

nelas receber depósitos de fornecedora da Transpetro, sacar os valores em espécie e 

entregá-los, no total de cerca de três milhões de reais, a um empregado público, tudo 

isso durante mais de dois anos.  

 
306  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5032857-56.2010.4.04.7100. 

Relatora: Desa. Federal Cláudia Cristina Cristofani. Porto Alegre, julgado em 22/08/2017. 
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O acórdão utilizou-se do argumento de “não ser crível” a situação, em razão das 

características do agente, para afirmar o dolo direto da sua conduta, isto é, a vontade, 

expressamente afastando a incidência do dolo eventual. Não só não há elementos que 

indiquem a finalidade do agente em praticar o ilícito, como também não se pode afirmar com 

segurança a assunção do risco, considerando as demais variáveis do caso, notadamente a 

informação de que o empréstimo da conta se deu para colega com quem mantinha amizade, o 

qual apresentou justificativa plausível ao solicitar o favor. 

Conforme verificado também nos casos que configuram insuficiência quanto ao 

elemento cognitivo (3.3.2.3, “a”), há imprecisão na linha de raciocínio quanto à caracterização 

do elemento volitivo em alguns dos casos incluídos nesta categoria, que oscilam, ao longo da 

decisão, entre a afirmação da vontade e da assunção, como nos dois acórdãos em que coexiste 

a seguinte argumentação: 

 

1 “evidente a intenção de dissimular e/ou 

ocultar a origem do numerário que 

movimentava” 

“assentiu com seu resultado, não havendo 

falar em erro de tipo”307 

 

2 “Tudo com a finalidade de ocultar o 

dinheiro [...] houve participação 

consciente e dolo direto de [...] no crime 

de branqueamento de ativos” 

“assumiram o risco de produção do 

resultado delitivo [...] Age dolosamente, 

pois, não só o agente que quer o resultado 

delitivo, mas também o que assume o risco 

de produzi-lo”.308 

 

Embora plano objetivo do tipo esteja devidamente preenchido, e, quanto ao plano 

subjetivo, tenha sido constatado uma parte dos seus pressupostos, nesses casos o enredo fático 

afasta a possibilidade de conclusão pelo consentimento do agente com a eventual prática de 

lavagem de dinheiro.  

As 4 condutas inseridas na presente categoria revelam a existência de elementos e 

justificativas verossímeis, que descartam a possibilidade de se sustentar a hipótese de 

assunção do risco. Em 2 dos casos trata-se de condutas praticadas no âmbito da atividade 

profissional exercida pelos agentes, que nas duas situações é relacionada à realização de 

operações financeiras irregulares. Em que pese os agentes contribuíssem para o 

funcionamento de instituição financeira sem autorização, pelos dados disponíveis nos 

 
307  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5032857-56.2010.4.04.7100. 

Relatora: Desa. Federal Cláudia Cristina Cristofani. Porto Alegre, julgado em 22/08/2017. 
308  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5000553-66.2017.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 10/04/2019. 
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acórdãos, não se pode afirmar com a segurança necessária que assumiram o risco de praticar 

também o delito de lavagem de dinheiro, especialmente porque a atuação tinha o objetivo de 

realização de operações oferecidas pelas respectivas instituições, seguindo as regras e ordens 

que eram impostas pela dinâmica de trabalho.  

Nos outros 2 casos, não há elementos que permitam afirmar, com a segurança 

requerida, a assunção do risco de praticar o delito de lavagem, pois as circunstâncias dos 

casos demonstram que a atuação se deu por razões específicas, que justificam em alguma 

medida o envolvimento nas operações de ocultação e dissimulação, por distintas motivações, 

de forma que não está demonstrado o consentimento com o eventual resultado típico.  

Para que fosse possível afirmar o elemento volitivo, seriam necessários elementos 

complementares, que evidenciassem o contexto de encobrimento e indicassem que os agentes, 

apesar da situação de desconfiança, optaram por prosseguir daquela forma, ainda que 

praticando eventual delito de lavagem de dinheiro. Entretanto, é possível afirmar que os 

agentes, mesmo com conhecimento ou suspeita da origem ilícita e da possível contribuição 

para atos de lavagem (elemento cognitivo), prosseguiram com as suas ações, em evidente 

desconsideração quanto ao possível resultado delitivo (elemento subjetivo), o que as afasta do 

território do dolo. 

 

c) Elementos cognitivo e volitivo suficientes 

 

O último grupo contempla os casos nos quais consideramos que o duplo elemento 

restou devidamente identificado, ainda que com reservas quanto à precisão dos argumentos e 

dos pressupostos empregados na fundamentação dos acórdãos. Isto é, pela análise dos casos 

verificamos que se pode afirmar a presença dos elementos cognitivo e volitivo exigidos para 

configuração do dolo, independente da argumentação dos julgados, que apresenta algumas 

inconsistências, conforme indicaremos a seguir. Os argumentos objeto de crítica relacionam-

se exclusivamente ao dolo eventual, em observância à delimitação proposta para a pesquisa. 

Dos acórdãos examinados, 12 (37,5%) dos 32 enquadram-se nesta categoria, sendo que 4309 

 
309  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5046134-37.2013.4.04.7100. 

Relatora: Juíza Federal Convocada Bianca Georgia Cruz Arenhart. Porto Alegre, julgado em 22/08/2017. 

BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5022182-33.2016.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 26/03/2018. BRASIL. Tribunal 

Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5013405-59.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal 

Victor dos Santos Laus. Porto Alegre, julgado em 07/11/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. 

Região). Apelação Criminal nº 5013405-59.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal Victor dos Santos 

Laus. Porto Alegre, julgado em 07/11/2017. 
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são condenações por dolo eventual, 7310 são condenações por dolo direto com suporte do dolo 

eventual e 1311 caso em que houve o afastamento expresso do dolo eventual para motivar a 

condenação por dolo direto. 

No julgado em que o dolo eventual foi taxativamente afastado312, houve debate quanto 

à possibilidade de sua configuração, sendo que a argumentação empregada se distancia da 

lógica e dos pressupostos necessários. A decisão declara que: 

 

Tenho que o dolo de [...] também é direto, pois, de forma livre e consciente, 

participou - de modo relevante - da ocultação da propriedade do apartamento da rua 

Maranhão [...] Não se trata de cegueira deliberada a justificar o dolo eventual, como 

aventou o Juízo a quo.  

 

Contudo, ao avaliar a possível configuração do dolo eventual, conforme discussão 

travada na sentença, quanto ao elemento cognitivo, o julgado afirma:  

 

O fato é que, se para qualquer cidadão não é comum adquirir um imóvel dessa 

forma, para um magistrado é muito mais incomum, pois do juiz se espera uma 

conduta absolutamente reta e conforme à lei. Ainda que não fosse ilegal a 

constituição de uma offshore, um juiz não deveria agir desse modo. E [...], como 

advogado, sabia disso. 

 

No que diz respeito ao elemento volitivo, afirma-se:  

 

Havia elementos mais do que suficientes para que ele não participasse do negócio e 

não auxiliasse (...) em seu intento. Se o fez, sua conduta não foi neutra, como 

lembrou o Juízo, e isso justificaria o dolo eventual, pois tinha consciência do risco e 

o assumiu. 

 

 
310  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 0010790-86.2004.4.04.7200. 

Relator: Des. Federal Victor dos Santos Laus. Porto Alegre, julgado em 11/05/2016. BRASIL. Tribunal 

Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5063271-36.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal 

João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 30/05/2018. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. 

Região). Apelação Criminal nº 5023135-31.2015.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran 

Neto. Porto Alegre, julgado em 13/09/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação 

Criminal nº 5017347-36.2015.4.04.7000. Relator: Des. Federal Márcio Antônio da Rocha. Porto Alegre, 

julgado em 10/10/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5012331-

04.2015.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 27/06/2017. 

BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5030883-80.2016.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 26/09/2018. BRASIL. Tribunal 

Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5030883-80.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal 

João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 26/09/2018. 
311  BRASIL. Tribunal Regional Federal (3. Região). Apelação Criminal nº 0040367-47.2000.4.03.0000. 

Relator: Des. Federal Nino Toldo. São Paulo, julgado em 04/08/2015. 
312  BRASIL. Tribunal Regional Federal (3. Região). Apelação Criminal nº 0040367-47.2000.4.03.0000. 

Relator: Des. Federal Nino Toldo. São Paulo, julgado em 04/08/2015. 
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Ou seja, trata-se de condenação por dolo direto, com afastamento expresso do dolo 

eventual, mas consignando que a conduta também justificaria o dolo eventual, baseando-se 

em argumentos inadequados, seja em razão da falta de amparo jurídico, ou pelo equívoco do 

fundamento empregado, como a argumentação de que o agente “tinha consciência do risco e o 

assumiu” uma vez que a conduta não foi neutra, critério que integra a teoria da imputação 

objetiva, cuja análise é realizada no plano da tipicidade objetiva. Assim, o debate quanto ao 

dolo eventual é contraditório e desnecessário, uma vez que a sua configuração foi 

expressamente afastada e o argumento empregado para sua afirmação não só é insuficiente 

para sustentá-la, como é equivocado do ponto de vista sistemático. 

 Em um dos acórdãos incluídos nesta categoria e cuja condenação foi pela prática de 

lavagem de dinheiro com dolo eventual313, mediante a confirmação da sentença, identificamos 

que a argumentação oscila entre afirmar elementos constitutivos do dolo direto e do dolo 

eventual ao longo da decisão, com relação a ambos os elementos que contemplam a sua dupla 

dimensão, nos seguintes termos: 

 

 Elemento cognitivo Elemento volitivo 

1 

 

“[...] o réu [...], conhecia as atividades 

ilícitas de [...]” 

“[...]e atuou como procurador da offshore 

Inversora Parsul nas transações 

imobiliárias de que trata a denúncia, com o 

propósito de ocultar a real procedência 

dos valores empregados para a compra dos 

bens.” 

“[...] permite concluir que o réu tinha 

conhecimento de que as negociações 

deram-se como forma de ocultar 

patrimônio de origem ilícita ou, no 

mínimo, que ele tinha plenas condições 

de suspeitar sobre a verdadeira natureza 

do negócio” 

“[...] participou da ação ilícita com 

vontade livre e consciente direcionada à 

ocultação de bens, mesmo sabendo da alta 

probabilidade de que tais bens fossem de 

origem criminosa, o que lhe era 

indiferente. Dito de outro modo, tenho 

por comprovado o dolo eventual” 

 

Em outro dos casos cuja condenação se deu com base no dolo eventual, a 

argumentação é centrada na demonstração da relevância e da efetiva participação do acusado 

nos fatos e, ao final, a conclusão é pela constatação do dolo, diante da atuação ativa do agente 

“no malabarismo financeiro envolvendo diversas transações destituídas de causas econômicas 

lícitas”, para, em seguida, ser afirmado que “tinha plenas condições de conhecer a origem 

 
313  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5046134-37.2013.4.04.7100. 

Relatora: Juíza Federal Convocada Bianca Georgia Cruz Arenhart. Porto Alegre, julgado em 22/08/2017. 
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ilícita do dinheiro, o que permite afirmar que o agente assumiu o risco de realizar operações 

financeiras com dinheiro proveniente de atividade criminosa” 314.  

A estrutura da fundamentação e os argumentos utilizados não exploram ou empregam 

as circunstâncias de forma a demonstrar o adequado preenchimento dos pressupostos da 

conduta dolosa. A utilização da expressão “plenas condições de conhecer” é infeliz, pois na 

tentativa – acreditamos – de indicar a concreta suspeita do agente, acaba por não retratar o 

conhecimento relativo exigido como limite mínimo para configuração do dolo eventual. 

Trata-se de expressão ambígua, reiteradamente citada pelos tribunais e que remete ao 

desconhecimento ou conhecimento potencial, que são distintos do conhecimento relativo, e, 

portanto, não são abrangidos pelo dolo eventual. Da mesma forma, a assunção do risco está 

mal direcionada, pois a lavagem não se configura apenas com a realização de operações com 

recursos ilícitos. Veja-se que a natureza de ocultação ou encobrimento nem sequer é referida, 

embora seja característica essencial das operações. 

Nos casos em que as condenações se deram por dolo direto, mediante a utilização do 

dolo eventual como fundamento alternativo, verificamos que a aplicação do dolo eventual 

para fins meramente argumentativos demonstra um movimento dos julgadores para suprir a 

ausência da integralidade dos pressupostos exigidos por cada uma das espécies dolosas, 

esquivando-se da fundamentação necessária de ambas as figuras, consoante já identificamos 

no âmbito das outras categorias. Diversos desses acórdãos partem de premissas equivocadas e 

transitam entre três distintas manifestações subjetivas em um mesmo caso: conhecimento + 

vontade, conhecimento relativo + assunção, e desconhecimento autoprovocado. Em síntese, 

os julgados condenam por dolo direto, mas afirmam o dolo eventual como tese subsidiária, 

fundamentado pela cegueira deliberada315. 

Considerando o entendimento majoritário da jurisprudência quanto à admissão do dolo 

eventual, não obstante seja possível afirmar o acerto do resultado atribuído pelos tribunais aos 

 
314  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5022182-33.2016.4.04.7000. 

Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 26/03/2018. 
315  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 0010790-86.2004.4.04.7200. 

Relator: Des. Federal Victor dos Santos Laus. Porto Alegre, julgado em 11/05/2016. BRASIL. Tribunal 

Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5023135-31.2015.4.04.7000. Relator: Des. Federal 

João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 13/09/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. 

Região). Apelação Criminal nº 5063271-36.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran 

Neto. Porto Alegre, julgado em 30/05/2018. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação 

Criminal nº 5012331-04.2015.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, 

julgado em 27/06/2017. BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Criminal nº 5030883-

80.2016.4.04.7000. Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, julgado em 26/09/2018. 
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12 casos incluídos nesta categoria, notadamente no que diz respeito à punibilidade pelo crime 

de lavagem de dinheiro, há relevantes ressalvas quanto à fundamentação empregada.   

 

3.4 ANÁLISE CONCLUSIVA DOS RESULTADOS: HÁ UMA EXPANSÃO INDEVIDA 

DO DOLO EVENTUAL NA AMOSTRA DE CASOS OBJETO DE ANÁLISE? 

 

Ao examinarmos as 32 condutas abrangidas pelos 23 acórdãos que integram a 

amostra, verificamos que o dolo eventual não figurou exclusivamente como argumento 

principal das condenações, conforme exposto anteriormente. Essa análise ensejou a 

classificação preliminar dos acórdãos em grupos, conforme a natureza da fundamentação e o 

emprego do dolo eventual no âmbito do crime de lavagem de dinheiro pelos tribunais: como 

fundamento central, como fundamento alternativo ou como fundamento descartado (3.3.2.2 

supra). 

Posteriormente, procedemos ao exame do conteúdo dos julgados para fins de 

subsunção dos fatos à norma (art. 1º, caput, da Lei nº 9.630/98), independentemente da 

solução adotada pelos tribunais, a partir do que sugerimos a classificação dos acórdãos em 

categorias de acordo com o resultado obtido quanto ao preenchimento dos pressupostos do 

dolo eventual: elemento cognitivo insuficiente, elemento volitivo insuficiente e elementos 

cognitivo e volitivo suficientes (3.3.2.3 supra). 

O resultado dessa dinâmica revelou que, das 32 condutas avaliadas, em 20 (62,5%) 

não há, no decorrer das decisões, elementos suficientes para configuração da tipicidade 

subjetiva da lavagem de dinheiro na modalidade do dolo eventual, seja pela ausência de 

caracterização do elemento cognitivo exigido pelo tipo (16 casos), ou pela falta do elemento 

volitivo (4 casos), sendo que este último só foi avaliado nos casos em que constatado o 

elemento cognitivo, em razão estrutura lógica dos pressupostos.  

Destes 20 casos, 14 (43,75 %) foram objeto de condenação pelos respectivos tribunais 

e 6 (18,75%) de absolvição. Por outro lado, 12 (37,5%) das 32 condutas apresentam os 

pressupostos necessários para a configuração do dolo, segundo nossa avaliação, sendo que 

todas foram objeto de condenação pelos tribunais. As observações específicas com relação a 

cada grupo de casos e as correspondentes inconsistências identificadas foram expostas quando 

da classificação em categorias (3.3.2.2 e 3.3.2.3 supra), de forma que as ponderações 

conclusivas a seguir representam as impressões gerais adquiridas ao longo da pesquisa. 

Tendo em vista a investigação realizada e os resultados obtidos, expostos enquanto 

resultados quantitativos e qualitativos, é possível concluir que a aferição da tipicidade 
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subjetiva, notadamente quanto ao dolo eventual, transita em uma zona muitas vezes obscura, 

o que decorre da combinação de diversos fatores que integram o seu universo e que são objeto 

de reiterada controvérsia na doutrina e na jurisprudência, como a natureza psíquica do 

elemento volitivo e a sua constatação na prática, a sua posição limítrofe com as condutas 

culposas e a existência de distintas teorias para fixação do limite entre as figuras, a sua 

admissão no crime de lavagem de dinheiro, e a sua relação com a cegueira deliberada.    

Para além disso, a própria complexidade inerente à prática do crime de lavagem de 

dinheiro contribui para o cenário, tendo em vista as variáveis frequentemente identificadas 

nesses delitos, como a pluralidade de indivíduos, os distintos níveis de envolvimento nas 

condutas, a existência de relações de confiança (familiar, profissional, amizade) o 

envolvimento de empresas nas operações, entre outras. Poucas afirmações e posicionamentos 

em sede de dolo eventual são unânimes, e esse cenário provoca reflexos na sua aplicação nos 

casos concretos. 

Há efetiva imprecisão no manejo dos pressupostos da figura do dolo eventual pelos 

tribunais, o que se evidencia por meio da sua frequente compreensão equivocada no âmbito 

do crime de lavagem de dinheiro e da insuficiente fundamentação dos acórdãos quanto ao 

ponto. Em parte relevante dos casos examinados existe uma disfunção nas premissas que 

norteiam o debate, revelando o mal emprego ou a expansão indevida do conteúdo do dolo 

eventual, o que ocorre quando os pressupostos (elemento cognitivo e volitivo) para 

configuração do dolo eventual não são devidamente aplicados e fundamentados conforme os 

parâmetros que extraímos do entendimento tradicional dominante para aferição da tipicidade 

subjetiva.  

Nesse cenário, há mal emprego ou desacerto quando a fundamentação dos 

pressupostos do dolo é inadequada, e expansão indevida quando há ultrapassagem dos seus 

limites, abarcando condutas que não reúnem os elementos necessários à sua configuração. A 

maior parte dos casos examinados apresenta desacerto quanto à fundamentação dos 

pressupostos, sendo que os casos classificados nas categorias que indicam a insuficiência dos 

elementos cognitivo ou volitivo (2.3.2.3 “a” e “b”) e que foram objeto de condenação pelos 

tribunais, demonstram também a expansão indevida sinalizada. 

Em parcela razoável dos casos, esta imprecisão na configuração dos pressupostos 

repercute na ampliação do alcance do dolo (expansão indevida), o que ocorreu em 14 (44%) 

dos 32 casos, nos quais não identificamos o preenchimento dos pressupostos requeridos. Isto 

é, foi afirmada e punida a atuação como se dolosa fosse, em que pese a ausência do elemento 

cognitivo ou volitivo exigido, revelando excessos punitivos. Essa dinâmica traduz um 
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possível intento de abranger uma maior quantidade de condutas sob os limites do art. 18, I, 

CP, ainda que para tanto haja inobservância dos seus pressupostos, notadamente em casos de 

evidente contribuição objetiva para o ilícito, em que a ausência de resposta penal pode ser 

sinônimo de desconforto316. 

Por outro lado, há casos em que a argumentação no que diz respeito ao dolo eventual 

mostra-se equivocada ou insuficiente, mas, de acordo com as circunstâncias do caso, não 

altera substancialmente o resultado quanto à punibilidade das condutas, por constituírem 

efetiva atuação dolosa, consubstanciando tão somente uma falha na avaliação dos 

pressupostos e na fundamentação da decisão. O mal emprego do dolo eventual decorre da 

própria estrutura de argumentação dos julgados, que revelam confusão entre os elementos dos 

planos objetivo e subjetivo, a ausência de delimitação dos pressupostos, a falta de clareza e de 

profundidade na sua análise, a confusão com os pressupostos do dolo direto, a aplicação 

equivalente da teoria da cegueira deliberada, e o emprego indevido de argumentos como 

“atuação neutra”, “potencial consciência da ilicitude” e “conhecimento e voluntariedade” no 

âmbito da argumentação quanto à configuração do dolo, gerando uma verdadeira desordem, o 

que dificulta inclusive a identificação da espécie dolosa empregada.  

Nesse contexto, para além da consequência da elasticidade indevida ao conteúdo do 

dolo, as imprecisões denunciadas revelam outras repercussões, também questionáveis. O 

desacerto no âmbito da fundamentação dos casos de condenação por dolo direto com o dolo 

eventual como argumento alternativo (3.3.2.2 “a”) é uma delas, em razão dos efeitos da 

confusão e da falta de delimitação entre os pressupostos das duas figuras. Embora sejam 

modalidades de condutas dolosas igualmente previstas no art. 18, I, CP, às quais é atribuído o 

mesmo resultado jurídico, os requisitos essenciais do dolo direito e do dolo eventual são 

diversos, de forma que, deliberadamente ou não, há uma redução no rigor da fundamentação 

no âmbito da tipicidade subjetiva, consoante apuramos na investigação realizada (2.3.2.2 “a”), 

como se o argumento de se tratar de espécies abarcadas pelo mesmo gênero (dolo) tornasse 

menos rígidos os seus pressupostos individuais. 

Em termos de efeitos práticos, como referimos previamente, a configuração das 

diferentes espécies de dolo repercute na discussão sobre a própria punibilidade da conduta, 

 
316  Nesse sentido, referem Barros e Silva que “não é correto produzir interpretação extensiva prejudicial ao 

acusado, a ponto de se admitir, que na ausência de previsão legal da forma culposa, seja possível 

substituí-la pela aplicação da teoria do dolo eventual, a fim de fomentar o rigor punitivo da resposta penal 

ou para se evitar eventuais situações de impunidade. (BARROS, Marco Antonio de; SILVA, Thiago 

Minetti Apostólico Lavagem de ativos: dolo direto e inaplicabilidade da teoria da cegueira deliberada. 

Revista dos Tribunais, v. 957, p. 20, 2015. E-book). 
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diante do debate sobre a admissão do dolo eventual em alguns delitos, como ocorre no crime 

de lavagem de dinheiro. Assim, consoante a corrente que defende a impossibilidade de 

cabimento do dolo eventual na modalidade básica da lavagem, a ausência de configuração do 

dolo direto resultaria na atipicidade da conduta. 

Não obstante a relevância das conclusões quanto às imprecisões identificadas, trata-se 

de efeitos que concebemos apenas como predisposições dos tribunais, restritas ao grupo de 32 

condutas que foram objeto de exame, e não como entendimento inequivocamente firmado, 

uma vez que não necessariamente foram identificadas em todos os casos, e, ainda, tendo em 

vista que a integralidade das decisões investigadas representa apenas uma amostra das 

centenas de julgados proferidos pelos Tribunais Regionais Federais brasileiros. 

Dentro destes limites, é possível concluir que há um movimento dos tribunais no 

sentido de contornar a rigorosa observância quanto aos pressupostos para caracterização do 

dolo eventual, tendo por base exclusivamente a concepção volitiva dominante, que 

compreendemos como marco teórico na presente investigação, o que transparece em maior ou 

menor medida, com consequências de distintos níveis de gravidade em relação ao seu 

conteúdo: o desacerto da fundamentação ou a expansão indevida dos limites - o que 

compromete a coerência da discussão, a clareza dos argumentos e o respeito ao texto legal 

consoante o posicionamento adotado (art. 18, I, CP). 

 

3.5 RESULTADOS PARCIAIS 

 

a) A pesquisa implicou a análise e o posterior agrupamento dos acórdãos em 

categorias, o que foi realizado a partir de dois níveis de questionamentos, (i) quanto ao 

contexto de atuação e nível de manifestação dos elementos cognitivo e volitivo do agente, 

verificando-se como foram aferidos e fundamentados (plano de determinação da ocorrência 

fática) e (ii) quanto aos fatos postos e a sua suficiência para configuração do dolo eventual na 

lavagem de dinheiro (plano da subsunção dos fatos à norma).  

 

b) A amostra de casos objeto da investigação é constituída por 23 acórdãos, extraídos 

de um total 146 julgados coletados nos sítios oficiais dos tribunais e que resultaram da 

delimitação por meio dos seguintes recortes: temporal (decisões proferidas entre 2013 e 

2020), institucional (pesquisa realizada exclusivamente nos Tribunais Regionais Federais – 1ª 

à 5ª Regiões), processual (decisões proferidas em sede de apelação criminal), temática 

(imputações de lavagem de dinheiro) e relevância (casos em que há discussão sobre o dolo 
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eventual e cujo crime antecedente da lavagem integra o âmbito do direito penal econômico).  

Considerando o debate envolvendo o dolo eventual em cada caso, revelou-se a existência de 

32 indivíduos cujas condutas foram consideradas relevantes para a análise proposta, e que 

figuraram como objeto central da investigação. 

 

c) Como decorrência do processo de análise e sistematização dos julgados e de seus 

fundamentos, as 32 condutas objeto de exame foram preliminarmente classificadas em três 

grupos, conforme o emprego dado ao dolo eventual pelos julgados no contexto do crime de 

lavagem de dinheiro: (a) fundamento alternativo, (b) fundamento central e (c) fundamento 

descartado, considerando exclusivamente a discussão contida nos julgados e a interpretação 

dada pelos respectivos tribunais. 

 

d) Em 14 das condutas examinadas, o dolo eventual figurou como fundamento 

alternativo para a condenação por lavagem de dinheiro, assumido a configuração de tese 

subsidiária, o que ou não tem qualquer utilidade, pois se provados os pressupostos do dolo 

direto seria absolutamente dispensável a referência, ou cumpre um papel de reforçar uma 

imputação dolosa cujos pressupostos são distintos da espécie efetivamente configurada e em 

tese já fundamentada, figurando como conceito de natureza residual, desnecessário, 

favorecendo a inobservância dos pressupostos específicos de cada uma das modalidades 

dolosas com o rigor devido. 

 

e) Em 10 das condutas analisadas o dolo eventual figurou como fundamento central 

para a condenação, nas quais a observância dos pressupostos da tipicidade subjetiva não 

ocorreu de forma precisa, havendo variação nos argumentos centrais empregados para 

afirmação dos elementos cognitivo e volitivo, e, em alguns casos, insuficiência e imprecisão 

quanto aos seus conteúdos. Em 8 das condutas o dolo eventual assumiu a configuração de 

fundamento descartado, por fundamentar absolvições, pela ausência de conhecimento dirigido 

à origem ilícita dos recursos, ou para motivar a adoção expressa do dolo direto. 

 

f) Verificamos que o emprego da figura do dolo eventual, quanto ao elemento 

cognitivo, transita entre distintos níveis de conhecimento, a depender da forma como é 

empregado na fundamentação, apresentando uma natureza quase que polivalente, para apoiar 

ou mesmo fundamentar casos de desconhecimento (através da cegueira deliberada) e casos de 

dolo direto (através do caráter de fundamento alternativo assumido), além de exercer o seu 
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próprio papel (como fundamento central), legalmente imposto no art. 18, I, CP. Também 

quanto à constatação do elemento volitivo há oscilação quanto os pressupostos justificam a 

sua aplicação, que variam entre a assunção, com distintos conteúdos, e a indiferença.   

 

g) Revisitamos, em cada caso, a operação de inferência probatória para verificar a 

ocorrência fática e procedemos à subsunção dos fatos ao delito de lavagem de dinheiro (art. 

1º, caput, Lei nº 9.613/98), a partir do que apresentamos uma proposta de classificação de 

acordo com o resultado obtido, independente da solução adotada pelos tribunais e 

considerando a satisfação dos pressupostos da tipicidade subjetiva, conforme o conteúdo de 

cada um dos seus pressupostos: (a) elemento cognitivo insuficiente, (b) elemento volitivo 

insuficiente e (c) elementos cognitivo e volitivo suficientes. 

 

h) A categoria da insuficiência do elemento cognitivo contém 16 condutas, com 

relação às quais identificamos que não há dados suficientes para afirmação do conhecimento 

exigido para fins de constatação do dolo eventual, sendo em 14 no que diz respeito à origem 

ilícita e em 2 quanto aos atos de ocultação ou dissimulação.  

 

i) A classificação quanto à insuficiência do elemento volitivo abarca 4 condutas nas 

quais não foi detectado o necessário elemento volitivo. Destacamos que a afirmação do 

consentimento não pode ser consequência automática e inequívoca da constatação do 

conhecimento ao menos por uma razão: estaria configurado o elemento volitivo em todos os 

casos em que constatado o elemento cognitivo, de forma que não se justificaria a 

imprescindibilidade da dupla dimensão dos pressupostos do dolo o que tornaria a estrutura 

legalmente prevista (art. 18, I, CP) meramente retórica. 

 

j) Em 12 condutas os elementos cognitivo e volitivo foram considerados suficientes à 

caracterização dolosa, ainda que com reservas quanto à precisão dos argumentos e dos 

pressupostos empregados na fundamentação dos acórdãos, cuja estrutura e argumentos 

utilizados não necessariamente exploram e empregam as circunstâncias de forma a 

demonstrar o adequado preenchimento dos pressupostos da conduta dolosa. 

 

k) O resultado dessa dinâmica revelou que, das 32 condutas avaliadas, em 20 (62,5%) 

não há, no decorrer das decisões, elementos suficientes para configuração da tipicidade 

subjetiva da lavagem de dinheiro na modalidade do dolo eventual, seja pela ausência de 
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caracterização do elemento cognitivo exigido pelo tipo (16 casos), ou pela falta do elemento 

volitivo (4 casos). Destes 20 casos, 14 foram objeto de condenação pelos respectivos tribunais 

e 6 de absolvição. 

 

l) Como consequência da investigação, é possível concluir que há efetiva imprecisão 

no manejo dos pressupostos da figura do dolo eventual pelos tribunais nos acórdãos 

examinados, o que se evidencia por meio da sua frequente compreensão equivocada no 

âmbito do crime de lavagem de dinheiro. Em parte relevante dos casos examinados existe 

uma disfunção nas premissas que norteiam o debate, revelando o desacerto ou a expansão 

indevida do conteúdo do dolo eventual, o que ocorre quando os seus pressupostos (elemento 

cognitivo e volitivo), aplicados ao crime em questão, não são fundamentados conforme os 

parâmetros que extraímos do entendimento considerado dominante. 

 

m) O desacerto ou mal emprego compreende a fundamentação inadequada dos 

pressupostos do dolo eventual, enquanto a expansão indevida enseja a sua elasticidade para 

abarcar condutas que não reúnem os elementos necessários à sua configuração. A maior parte 

dos casos examinados apresenta algum desacerto na sua fundamentação, sendo que os casos 

classificados nas categorias que indicam a insuficiência dos elementos cognitivo ou volitivo, e 

que foram objeto de condenação pelos tribunais, demonstram também a expansão indevida 

sinalizada, estes são 14 (43,75%) dos 32 casos. 

 

n) Por outro lado, há casos em que a argumentação no que diz respeito ao dolo 

eventual mostra-se equivocada ou insuficiente, mas, de acordo com as circunstâncias do caso, 

não altera substancialmente o resultado, por constituírem efetiva atuação dolosa, 

consubstanciando equívoco na avaliação dos pressupostos e falha na fundamentação da 

decisão. Todavia, essas imprecisões revelam repercussões questionáveis, como a confusão e a 

falta de delimitação entre os pressupostos do dolo direto e do dolo eventual, ignorando a 

distinção destes elementos e ensejando a redução do rigor da fundamentação no âmbito da 

tipicidade subjetiva.  

 

o) As conclusões alcançadas são concebidas como predisposições dos tribunais, 

restritas ao grupo de 32 condutas que foram objeto de exame, e não como entendimento 

inequivocamente firmado, uma vez que não necessariamente foram identificados em todos os 
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casos, e, ainda, tendo em vista que a integralidade das decisões investigadas representa apenas 

uma amostra dos julgados proferidos pelos Tribunais Regionais Federais brasileiros. 

 

p) Há um movimento dos tribunais de contornar a rigorosa observância quanto aos 

pressupostos para caracterização do dolo eventual nas decisões examinadas, tendo por base 

exclusivamente a concepção volitiva dominante, que compreendemos como marco teórico na 

presente investigação, o que transparece em maior ou menor medida, com distintas 

consequências, como o desacerto da fundamentação ou a expansão indevida dos limites. 
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4 TIPICIDADE SUBJETIVA NA LAVAGEM DE DINHEIRO: REFLEXÕES 

PRELIMINARES 

 

4.1 A (IN)SUFICIÊNCIA DAS PREVISÕES LEGAIS 

 

As disfunções envolvendo o dolo eventual decorrem da sua natureza e da zona muitas 

vezes cinzenta em que se encontra, o que não necessariamente remete à existência de uma 

lacuna de punibilidade, compreendida como a insuficiência de previsões legais no que tange à 

determinado feixe de condutas. O debate também pode estar relacionado à (falta de) técnica 

na aplicação do regramento penal existente, ou, ainda, a razões de outra ordem. O fato é que, 

a despeito da origem e dos contornos específicos das controvérsias, se decorrentes da 

imprecisão no manejo dos pressupostos ou não, há proposições na doutrina vinculadas ao 

tema do dolo eventual, de forma mais ampla, que assumem a roupagem de solução para os 

problemas relacionados à sua aplicação.  

Em algumas perspectivas a discussão já é antiga, e, inclusive, deu origem às teorias do 

dolo, na tentativa de indicar o dado responsável pela distinção do dolo eventual e da culpa 

consciente. Esta tarefa é ainda mais árdua em casos-limite, nos quais a linha entre as figuras 

dolosas e culposas é tênue e de difícil identificação, e nas situações em que a definição da 

tipicidade subjetiva altera absolutamente a resposta penal correspondente, como nos crimes 

dolosos contra vida, que atraem a competência do tribunal do júri, e nos crimes de lavagem de 

dinheiro e tantos outros crimes econômico-empresariais, nos quais não há previsão na 

modalidade culposa, do que decorre a atipicidade da conduta se não configurada alguma 

espécie de dolo – daí a relevância da discussão sob esta perspectiva. 

Considerando a dificuldade de aferição do dolo eventual, por todas as questões 

expostas, incluindo a complexidade dos casos de direito penal econômico, especialmente 

quanto aos crimes de lavagem de dinheiro objeto de investigação, cuja natureza 

frequentemente contribui para o impasse, verificamos na doutrina distintas linhas de 

posicionamento que revelam possíveis caminhos a serem seguidos, ou ao menos 

questionados, na busca de maior precisão para a configuração e a aferição do dolo (eventual), 

ainda que não sejam soluções definitivas. Embora não tenhamos espaço para debater e avaliar 

com a profundidade exigida a efetividade e a adequação dos recursos disponíveis, ao menos 

os citaremos para enriquecer o debate. 

Nesse contexto, há proposições de lege lata e de lege ferenda, vinculadas à Parte Geral 

ou à Parte Especial (quanto ao crime de lavagem de dinheiro). De lege ferenda, uma das 
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medidas possíveis, no contexto da Parte Especial, é a tipificação do delito de lavagem de 

dinheiro na modalidade culposa, o que é uma realidade de lege lata na Alemanha, em 

Luxemburgo e na Espanha317, sendo que neste último país é tipificada a conduta de quem 

pratica os fatos descritos no tipo principal com imprudência grave (art. 301.3318)319. Um dos 

argumentos em favor da sua adoção seria a evitação de excessos punitivos que decorrem da 

falta de previsão legal de tal modalidade, no Brasil defendida por Cardoso320. 

Já no âmbito da Parte Geral, fala-se na reformulação das figuras de imputação 

subjetiva, o que pode ocorrer pelo abandono do elemento volitivo, adotando-se uma 

concepção cognitiva e de natureza unitária quanto à manifestação do dolo, o que extinguiria a 

controvérsia acerca do dolo eventual, uma vez que deixariam de existir espécies de dolo, 

conforme a posição de Souza, referida especificamente no contexto da lavagem de 

dinheiro321, ou por meio da criação de uma categoria intermediária entre o dolo e a culpa, 

como a leviandade, nas palavras de Hörnle, de forma a “abolir a categoria do dolo eventual e 

de se introduzir um sistema tripartido, que diferencia a intenção e/ou o conhecimento seguro, 

a leviandade e a culpa simples”322. 

Na perspectiva de lege lata, há um tópico que merece registro: a partir da concepção 

volitiva dominante, há esforços no sentido de se alcançar maior tangibilidade e uniformidade 

na aferição dos pressupostos do dolo, a partir da avaliação das circunstâncias objetivas e 

dados disponíveis nos casos concretos, dando mais concretude à constatação dos pressupostos 

da conduta dolosa. Abordaremos este ponto de forma embrionária a seguir (4.2 infra), e 

 
317  BADARÓ, Jennifer Cristina Ariadne Falk. Lavagem de dinheiro: estudo crítico da tipificação da 

modalidade culposa. In: SILVA FRANCO, Alberto; LIRA, Rafael (coord.). Direito penal econômico: 

Questões Atuais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 435-436. 
318  Artículo 301. 3: Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a 

dos años y multa del tanto al triplo. 
319  Sobre o tema: (CAPARRÓS, Eduardo A. Fabián. Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente 

de capitales (aspectos dotrinales y jurisprudenciales). Iustitia, n. 8, p. 59-86, 2010). 
320  CARDOSO, Débora Motta. Criminal compliance: na perspectiva da lei de lavagem de dinheiro. São 

Paulo: LiberArs, 2015. p. 170 e ss. 
321  Nesse contexto, Souza afirma que o elemento volitivo não é delimitado satisfatoriamente no âmbito das 

teorias volitivas, de forma que não fornece uma análise segura quanto à prática sofisticada dos verbos 

nucleares do tipo de lavagem, de forma que “O resultado são discussões sobre dolo eventual e cegueira 

deliberada que já não dizem nada sobre a vontade, mas se aproximam perigosamente de defender a 

responsabilidade penal mesmo diante da ausência de consciência num delito que não prevê modalidade 

culposa. A adoção da teoria volitiva torna obscuro, em todos os crimes e com intensidade singular na 

lavagem de dinheiro, o fato que é essencialmente relevante: o conhecimento deve ser o centro de reproche 

da conduta penalmente punível”. (SANTOS, Humberto Souza. O dolo de lavagem de dinheiro no direito 

penal brasileiro. In: SOUZA, Artur de Brito Gueiros; CÂMARA, Juliana de Azevedo Santa Rosa (org.). 

Inovações no direito penal econômico: prevenção e repressão da criminalidade empresarial. Brasília: 

ESMPU, 2018. p. 107-108). 
322  HÖRNLE, Tatjana. Apelo para o abandono da categoria do “dolo eventual”. Revista Brasileira de 

Ciências Criminais, v. 178, p. 12, abr. 2021. E-book. 
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destacamos, desde já, que não reflete nossa posição sobre o tema, tendo em vista que o objeto 

da presente pesquisa não contempla a tomada de posição quanto às teorias do dolo existentes, 

mas tão somente a análise de uma amostra de jurisprudência a partir do entendimento 

tradicional que optamos por fixar como marco teórico para a discussão proposta. Nesse 

sentido, trata-se de subsidiar o diálogo conforme os resultados obtidos durante a presente 

investigação, na tentativa de contribuir com o debate. 

Assim, sem prejuízo da posterior e imprescindível avaliação do mérito de cada uma 

delas, as ideias expostas revelam importantes inquietações, que podem ser discutidas 

enquanto instrumentos para lidar com os dilemas envolvendo o dolo eventual. Isto é, as 

questões são referidas como possíveis soluções a serem pensadas e desenvolvidas em outro 

momento, conforme os distintos entendimentos e linhas existentes. Todavia, para que 

efetivamente cumpram este papel resolutivo, necessitam de um intenso debate, abrangendo 

também um exame sob o ponto de vista político criminal, o que foge aos limites da presente 

investigação.  

 

4.2 INDICADORES DA LAVAGEM DE DINHEIRO: PONTO DE PARTIDA PARA A 

COMPREENSÃO E A DETERMINAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE TIPICIDADE 

SUBJETIVA 

 

O dolo eventual, se admitido, deve ter sua configuração afirmada de forma cautelosa, 

para que não haja uma flexibilização em cascata, primeiro quanto ao próprio cabimento da 

espécie, e, segundo, quanto à configuração dos seus pressupostos, especialmente tendo em 

vista a posição limítrofe que ocupa com a culpa consciente. O necessário juízo de ponderação 

emana dos limites impostos pelo princípio da legalidade e da opção do legislador de não 

prever a lavagem de dinheiro na modalidade culposa, como outros ordenamentos preveem. 

Dessa forma, ao menos enquanto a legislação permanecer inalterada, deve se ter em mente 

que possíveis condutas reprováveis, notadamente do ponto de vista da configuração do tipo 

objetivo, nem sempre serão objeto de tutela do direito penal, por força da estrutura do 

ordenamento jurídico.  

Os aportes a seguir foram formulados sem prejuízo de nossa posição e das relevantes 

discussões vigentes sobre as concepções do dolo, considerando apenas o entendimento de 

corte volitivo que compreendemos como majoritário, pois tradicionalmente defendido pela 

doutrina desde o Código Penal de 1940. Assim, com a intenção de contribuir com a discussão 

proposta nesta pesquisa, na perspectiva de lege lata, ainda que como ponto de partida e sem 
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qualquer intenção de esgotar o tema, traçaremos algumas linhas preliminares sobre os 

indicadores que podem auxiliar na constatação da tipicidade subjetiva da lavagem de dinheiro, 

considerando a posição fundada na concepção volitiva, que se apoia em dados externos 

verificáveis para identificação dos elementos cognitivo e volitivo do dolo. Insistimos que se 

trata de reflexão inicial, baseada naquilo que já foi objeto de estudo pela doutrina, ainda que 

em distintas concepções e formatos, e cujo produto será a delimitação introdutória de ideias 

no contexto específico da lavagem de dinheiro.   

Considerando a estrutura tridimensional da lavagem de capitais quanto aos objetos de 

referência para a tipicidade subjetiva, entendemos que devem ser abarcados pelo dolo 

eventual e, consequentemente, pelos indicadores que auxiliarão na sua determinação, as 

seguintes elementares do tipo do art. 1º, caput da Lei nº 9.613/98: (i) a origem ilícita dos bens, 

direitos ou valores, (ii) os atos de ocultação ou dissimulação e (iii) a realização do resultado 

típico. No âmbito do delito de lavagem em sua modalidade básica, os indicadores devem 

considerar esses três elementos, sendo determinados conforme a natureza e o objeto de cada 

um. 

Quanto ao item (i), propomos que o conhecimento seja considerado suficiente, para o 

dolo eventual, quando houver elemento(s) que demonstre(m) alguma consciência do contexto 

em torno do delito antecedente, de forma a justificar a afirmação de que o agente suspeitava 

ou desconfiava desta origem ilícita. Em que pese o entendimento majoritário quanto à 

desnecessidade de participação do agente ou mesmo de que tenha conhecimento detalhado 

acerca do crime antecedente, diante da sua natureza autônoma, entendemos que deve haver 

circunstâncias seguras a partir das quais se possa afirmar que o indivíduo desconfiava da 

proveniência ilícita, com mais concretude do que uma mera dúvida. 

Os indícios voltados à sua constatação, portanto, devem ter relação com as 

circunstâncias que envolvem o ilícito antecedente ou com a factual probabilidade de sua 

ocorrência: conhecimento, ainda que relativo, do contexto da prática do delito antecedente 

naquela situação específica, por exemplo, a ciência da existência de tratativas para pagamento 

de propina, a ciência do envolvimento do indivíduo em fatos ilícitos anteriores daquela 

natureza ou de forma reiterada, a incompatibilidade patrimonial dos recursos manejados com 

a capacidade do indivíduo, o montante envolvido e o seu contexto, a experiência e as 

vivências do agente, a estrutura da relação em que ocorrida a prática, considerando a possível 

existência de hierarquia, e/ou confiança, a quantidade de informações transmitidas ao agente, 

se transmitidas, e o seu nível de envolvimento com o contexto ilícito no geral.  
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O cenário do caso concreto deve ser robusto para justificar a afirmação de suspeita da 

origem ilícita dos recursos, não sendo suficiente a dúvida genérica ou desconfiança abstrata, 

sob pena de uma infinidade de situações serem enquadradas neste formato de elemento 

cognitivo. Nesse sentido, acompanhamos Badaró e Bottini quando afirmam que “deve o 

intérprete reconhecer um contexto de suspeita robusta, na qual o agente percebe o risco 

efetivo de que tais bens provenham de atos ilícitos”323. 

É certo que estes indicadores são flexíveis, não só podendo, como devendo ser 

complementados uns pelos outros. Individualmente, estes vetores não têm grau de suficiência 

para afirmação de conhecimento, mesmo relativo, para fins de preenchimento do primeiro 

requisito do elemento cognitivo da lavagem na modalidade do dolo eventual, razão pela qual 

devem ser identificados de forma combinada de acordo com o caso concreto. 

Com relação ao item (ii), também os critérios devem guardar relação com a sua 

constituição lógica, levando em consideração a essência de encobrimento e de mascaramento 

que serve de referência. Trata-se de verificar se o agente tinha ciência de que a sua ação 

poderia envolver a ocultação ou a dissimulação da origem ilícita dos recursos. Tem utilidade o 

exame dos mecanismos empregados para manejo dos recursos: a utilização de interpostas 

pessoas, a emissão de notas fiscais sem lastro e formulação de contratos sem a efetiva 

prestação de serviços, os depósitos e os saques fracionados, a utilização de estrutura offshore 

em nome de terceiros, o empréstimo de contas bancárias, entre outros. Estes elementos, 

necessariamente aliados às demais circunstâncias fáticas e indicadores, podem justificar a 

afirmação de que o agente suspeitava de forma concreta que a sua conduta poderia ensejar a 

configuração de atos de ocultação ou dissimulação. 

Quanto à assunção do risco de ocorrência da lavagem (iii), considerando a 

identificação e a intensidade dos indicadores que já tenham sido reunidos quanto ao elemento 

cognitivo, porque é imprescindível a sua prévia determinação, estes vetores terão um caráter 

complementar e mais abrangente, uma vez que o elemento volitivo, conforme o texto do art. 

18, I, CP, é voltado à realização do resultado típico, ou seja, a própria ocorrência da lavagem 

de dinheiro. Assim, é relevante observar, para afirmação do consentimento, o objetivo do 

agente, o motivo da prática da conduta, como a prestação de auxílio para terceiros (amigos, 

parentes, colegas), a relação envolvida (de confiança, profissional, afetiva, familiar), a 

natureza de atuação, que pode figurar como mera realização de atividade regular (utilização, 

 
323  BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e 

processuais penais. 4. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: RT, 2019. p. 135. 
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transferência, aquisição de bens), a duração ou a repetição da prática e até mesmo a 

observância do binômio benefício/prejuízo ao agente.  

A assunção ou o consentimento devem ser compreendidos considerando a sua 

localização sistemática, enquanto integrantes das condutas dolosas e figurando como formas 

menos intensas em comparação à vontade (dolo direto). É nesse contexto que deve ser 

avaliada a constatação do consentimento nos casos concretos para atribuição de 

responsabilidade penal: mais próximos da vontade do que da culpa. Ademais, deve haver 

convicção suficiente que permita afirmar expressamente a constatação do elemento volitivo, 

sem subterfúgios para ocultar a sua possível insuficiência, como o emprego das expressões 

“no mínimo” e “ao menos”. 

Para configuração da tipicidade subjetiva dolosa do delito em questão, portanto, 

devem estar presentes os pressupostos acima descritos, que sustentam a dupla dimensão do 

dolo e que poderão ser determinados mediante o auxílio dos vetores indicados, desde que 

verificados de forma cumulativa e em intensidade suficiente à afirmação dos pressupostos do 

dolo eventual, de acordo com os dados externos e a situação do caso concreto. A aplicação 

dos vetores, para além de ser flexível, deve ocorrer de forma combinada, sendo identificado 

mais de um indicador para cada um dos três pilares, de forma que a constatação se mostre 

verossímil e segura. 

 

4.3 RESULTADOS PARCIAIS 

 

a) As disfunções envolvendo o dolo eventual não necessariamente decorrem de uma 

lacuna de punibilidade (insuficiência de previsões legais), mas também podem estar 

relacionadas à (falta de) técnica na aplicação do regramento penal existente, ou a razões de 

outra ordem.  

 

b) Nesse sentido, há debates doutrinários relacionados ao tema do dolo eventual, de 

forma ampla, que assumem a roupagem de solução para diversos dos problemas vinculados à 

sua delimitação e aplicação, ainda que figurem como questionamentos não definitivos, como 

proposições de lege ferenda, no sentido da tipificação do delito de lavagem de dinheiro na 

modalidade culposa ou da reformulação das figuras de imputação subjetiva, adotando-se uma 

concepção cognitiva e de natureza unitária, ou, ainda, por meio da criação de uma categoria 

intermediária entre o dolo e a culpa, de forma a abolir o dolo eventual na configuração 

regular. 



128 

c) Na perspectiva de lege lata, ganha relevância, notadamente no contexto da 

concepção volitiva, a busca por maior concretude na aferição dos pressupostos do dolo nos 

casos concretos, por meio da avaliação das circunstâncias e dados objetivos disponíveis. 

 

d) Com a intenção de contribuir com esta discussão, ainda que como ponto de partida 

e sem a intenção de esgotar o tema, apresentamos uma sugestão preliminar de indicadores que 

podem auxiliar na constatação da tipicidade subjetiva da lavagem de dinheiro (dolo eventual), 

considerando como pontos de referência a serem necessariamente observados, as elementares 

da estrutura da lavagem de capitais: (i) a origem ilícita dos bens, direitos ou valores, (ii) os 

atos de ocultação ou dissimulação e (iii) a realização do resultado típico. 

 

e) Para tanto, propusemos que o conhecimento seja considerado suficiente quando 

houver elemento(s) que demonstre(m) o conhecimento do contexto ilícito em torno do delito 

antecedente de forma a justificar a afirmação de que o agente suspeitava ou desconfiava desta 

origem ilícita (item i); verificando se o agente tinha ciência de que a sua ação poderia 

envolver o acobertamento da origem dos recursos ilícitos, considerando as formas 

empregadas para manejo dos recursos (item ii); e avaliando, quanto ao elemento volitivo, os 

indicadores que já tenham sido reunidos e a relação com a motivação da prática da conduta e 

a natureza das relações envolvidas (item iii). 

 

f) Os vetores indicados funcionam como instrumentos auxiliares para configuração da 

tipicidade subjetiva, sustentando a sua a dupla dimensão, desde que verificados de forma 

cumulativa e em intensidade suficiente à afirmação dos pressupostos do dolo eventual. A 

aplicação dos vetores, para além de ser flexível, deve ocorrer de forma combinada, com a 

identificação de mais de um indicador para cada um dos três pilares, garantindo a 

credibilidade e coerência da imputação. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa desenvolvida verificou, a partir de amostra da jurisprudência dos Tribunais 

Regionais Federais brasileiros, como se dá o emprego do dolo eventual em casos concretos 

com imputações de lavagem de dinheiro, de forma a testar a hipótese formulada e responder o 

questionamento central apresentado: há uma efetiva expansão dos seus limites?  

Para tanto, os três capítulos se encarregaram, respectivamente, de fixar um marco 

teórico, por meio dos pontos de acordo extraídos da doutrina tradicional dominante quanto 

aos pressupostos do dolo eventual, avançando na sua aplicação à perspectiva do crime de 

lavagem de dinheiro; para, então, a partir das balizas estabelecidas, permitir o exame das 32 

condutas identificadas nos 23 acórdãos que integram a amostra, alcançando a resposta ao 

problema de pesquisa; e, ainda, de contribuir com a reflexão, de forma preliminar, acerca dos 

indicadores para aferição da tipicidade subjetiva quanto à modalidade básica da lavagem de 

dinheiro.  

As conclusões e constatações pormenorizadas dos capítulos foram sintetizadas ao final 

de cada um deles, enquanto resultados parciais obtidos. Nesta oportunidade, portanto, será 

apresentado o resultado geral da investigação: 

 

a)  o âmbito do direito penal econômico abrange diversos crimes que convergem 

quanto à existência de características particulares e que os revestem de 

complexidade, o que repercute na persecução criminal, tanto no plano objetivo 

como no plano subjetivo. Considerando os desafios intrínsecos aos delitos desta 

natureza sob a ótica do tipo subjetivo, notadamente quanto ao dolo eventual, há 

uma conjunção de fatores que potencializam as vulnerabilidades no âmbito da 

atribuição de responsabilidade; 

 

b)  a tipicidade subjetiva tem contornos sensíveis no tocante ao dolo eventual, 

diante da falta de delimitação do conteúdo dos seus pressupostos e da posição 

limítrofe que ocupa no que diz respeito às figuras culposas, o que torna a sua 

constatação instável e muitas vezes imprecisa nos casos concretos. No contexto 

dos crimes econômico-empresariais esse cenário se agrava, diante da sua 

natureza complexa unida às controvérsias próprias da categoria do dolo eventual, 

ganhando destaque as duas características destes delitos que contribuem para a 

dificuldade de delimitação das condutas e das respectivas manifestações 
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subjetivas dos agentes, uma vez que impactam o conhecimento exigido para fins 

de configuração das condutas dolosas: a prática de ilícitos por uma pluralidade 

de agentes e a existência de distintos níveis de conhecimento acerca dos fatos; 

 

c) o dolo é o elemento subjetivo por excelência, representando a técnica legislativa 

predominantemente adotada no ordenamento jurídico brasileiro. Com base no 

entendimento tradicional majoritário, ancorado em uma interpretação sistemática 

das previsões do Código Penal (arts. 18, I e 20), verificou-se na doutrina um 

acordo quanto à necessária expressão do dolo a partir da sua dupla dimensão, no 

dolo eventual representada pelo conhecimento dos elementos do tipo, ainda que 

relativo (elemento cognitivo), somado à assunção do risco de realização do 

resultado típico (elemento volitivo), considerando exclusivamente a concepção 

tradicional de corte volitivo adotada, que incumbe ao elemento volitivo a carga 

de distinguir as condutas dolosas das condutas culposas; 

 

d)  na perspectiva da lavagem de dinheiro, a configuração do dolo eventual requer o 

conhecimento (ao menos relativo) quanto à proveniência ilícita dos bens, direitos 

ou valores e quanto à prática de atos de ocultação ou dissimulação, 

complementado pela assunção do risco de realização do resultado típico 

(concordância com a eventual ocorrência do crime de lavagem), de acordo com a 

conformação do tipo previsto no art. 1º, caput da Lei nº 9.613/98; 

 

e)  a análise das 32 condutas relacionadas ao dolo eventual, em sede de imputações 

pelo crime de lavagem de dinheiro nos 23 acórdãos, ensejou a classificação dos 

casos em categorias provisórias, considerando a sua posição na fundamentação 

exarada pelos tribunais, e definitivas, que propusemos a partir da operação de 

subsunção dos fatos à norma, independente da solução adotada pelos tribunais, 

com base apenas na satisfação dos pressupostos da tipicidade subjetiva, 

conforme o conteúdo de cada deles, sendo assim divididas: (a) elemento 

cognitivo insuficiente, (b) elemento volitivo insuficiente e (c) elementos 

cognitivo e volitivo suficientes; 

 

f)  a investigação jurisprudencial demonstrou a fragilidade da fundamentação das 

decisões examinadas quanto à configuração do dolo eventual, como 
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consequência da curta extensão e da superficialidade do ponto nos acórdãos, o 

que revela sua aplicação de forma desacertada e insuficiente em muitos dos 

casos. Ademais, verificamos, quanto ao elemento cognitivo, que a 

fundamentação do dolo eventual transita entre distintos níveis de conhecimento, 

apresentando uma natureza quase que polivalente, para apoiar ou mesmo 

embasar casos de desconhecimento (através da cegueira deliberada) e casos de 

dolo direto (através do caráter de fundamento alternativo), além de exercer o seu 

próprio papel, legalmente imposto no art. 18, I, CP. Quanto ao elemento 

volitivo, também se verificou mal emprego nos seus pressupostos, que oscilam 

quanto ao conteúdo atribuído; 

 

g)  a dinâmica de avaliação e de sistematização dos julgados permite afirmar que há 

concreta imprecisão no manejo dos pressupostos do dolo eventual pelos 

tribunais quanto às 32 condutas analisadas, em razão da sua compreensão 

desordenada no crime de lavagem de dinheiro, revelando o desacerto ou a 

expansão indevida do conteúdo do dolo, o que decorre da argumentação 

inadequada, que pode não alterar o processo de atribuição de responsabilidade 

penal, configurando falha de fundamentação, ou, ainda, da elasticidade dada ao 

seu conteúdo para além dos limites compreendidos pelas figuras dolosas, em 

consequência mais gravosa; 

 

h)  portanto, o exame das 32 condutas extraídas dos acórdãos coletados na 

jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais revela a efetiva existência de 

embaraços na delimitação das condutas e no manejo dos pressupostos do dolo 

eventual nos casos de lavagem de dinheiro, pelas razões já elencadas, sendo o 

cenário acentuado pela dificuldade de prova do dado subjetivo nos casos 

concretos e pela ausência de parâmetros seguros para definição dos níveis de 

suficiência e de razoabilidade quanto ao exercício de subsunção; 

 

i)  no limite dos 23 acórdãos objeto de exame, é possível concluir que existe um 

movimento de expansão indevida do conteúdo do dolo eventual, em que pese 

essa predisposição não represente parcela majoritária das situações examinadas - 

o que não minimiza a gravidade de tal constatação. A amostra de jurisprudência 

analisada demonstra disfunções no emprego do dolo eventual quanto aos casos 
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de lavagem de dinheiro, manifestadas pela imprecisão no manejo dos seus 

pressupostos e/ou pela expansão indevida do seu conteúdo, frustrando a correta  

constatação e fundamentação dos elementos do tipo subjetivo e abrangendo, em 

alguns casos, condutas que não reúnem os elementos necessários à configuração 

do dolo eventual, revelando, nesta última hipótese, um excesso punitivo em 14 

(43,75 %) dos casos examinados; 

 

j)  entendemos que as imprecisões verificadas não necessariamente remetem à 

existência de uma lacuna de punibilidade (insuficiência de previsões legais), mas 

podem estar relacionadas à (falta de) técnica na aplicação do regramento penal 

existente. Seja por uma razão ou pela outra, há uma série de debates vigentes 

que endereçam possíveis soluções ou reflexões quanto à minimização das 

dificuldades impostas no contexto da aferição da tipicidade subjetiva, tanto de 

lege lata quanto de lege ferenda; 

 

k)  No intento de contribuir com a discussão sob a perspectiva de lege lata, 

considerando o posicionamento dominante adotado para os fins desta pesquisa, 

apresentamos uma sugestão preliminar de indicadores que podem auxiliar na 

aferição do dolo eventual, os quais deverão observar a estrutura do tipo previsto 

no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, baseando-se na natureza das suas 

elementares (a origem ilícita dos bens, direitos ou valores; os atos de 

dissimulação ou ocultação; e a realização do resultado típico), como, por 

exemplo, a ciência do envolvimento do indivíduo em fatos ilícitos anteriores 

daquela natureza; a prática de ilícitos de forma reiterada, a utilização de 

interpostas pessoas, a realização de contratos fictícios, a prática da conduta em 

decorrência de atividade profissional ou em razão de auxílio solicitado por 

amigo e/ou familiar, entre outros; 

 

l)  Os vetores devem ser necessariamente direcionados à estrutura típica do crime 

de lavagem de dinheiro, e serão extraídos das circunstâncias fático-probatórias 

da situação concreta, cuja aplicação instrumentalizará a caracterização do dolo 

eventual, desde que verificados de forma cumulativa e em intensidade suficiente 

à afirmação dos seus pressupostos. 
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APÊNDICE A – RESULTADOS QUANTITATIVOS 

 

a) Composição e classificação dos julgados da amostra 

 

A coleta dos julgados que compõem a amostra ocorreu entre os meses de fevereiro e 

março de 2020. No primeiro momento, os arquivos foram categorizados de acordo com a sua 

relevância para a pesquisa (3.1.2 supra). Ulteriormente, foram identificados e incluídos mais 

10 julgados do TRF da 4ª Região, referidos no corpo dos acórdãos coletados e que não 

constavam na pesquisa inicial, totalizando um conjunto de 146 julgados, conforme a Tabela 1. 

Registra-se que diante da expressiva quantidade de julgados identificados na busca realizada 

no TRF da 4ª Região, o que tornaria inviável a análise pretendida, optou-se por utilizar um 

instrumento complementar para a limitação dos resultados, qual seja a busca restrita ao 

conteúdo das ementas, opção disponível na própria consulta jurisprudencial, de forma que 

chegamos a um número factível de casos para seleção e exame. 

Os dois tribunais com maior número de julgados coletados são justamente os que 

contemplam em seu banco de dados a integralidade das decisões proferidas, à exceção dos 

casos que tramitam em segredo de justiça (3.1.1 supra). 

 

Tabela 1 - Total de acórdãos coletados 

TRIBUNAL Nº DE ACÓRDÃOS 

COLETADOS 

PORCENTAGEM 

Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região 

19 13% 

Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região 

27 18,5% 

Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região 

24 16,5% 

Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região 

52 35,5% 

Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região 

24 

 

16,5% 

TOTAL 146 100% 

Fonte: Banco de dados formado com acórdãos dos Tribunais Regionais Federais 
 

Posteriormente, após a organização e a catalogação do total de acórdãos, apenas os 

arquivos classificados como relevantes (3.1.2 supra) foram encaminhados para fichamento e 

análise detalhada. Em todos os Tribunais Regionais Federais, grande parte dos acórdãos 

obtidos diz respeito ao julgamento de casos envolvendo lavagem de capitais cujo crime 
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antecedente não integra o âmbito dos delitos econômicos (65 – 44%) e, portanto, foram 

classificados como irrelevantes para a presente pesquisa. Na mesma categoria encontram-se 

os acórdãos em que não há imputação por lavagem de capitais, mas que apareceram na 

pesquisa por constar alguma referência à “lavagem” ao longo do documento. Assim, 84% 

(123) dos julgados reunidos foram irrelevantes para a pesquisa.  

Os acórdãos objeto de análise são aqueles classificados como relevantes para a 

pesquisa (23 - 16%) - casos de lavagem de dinheiro, cujo crime antecedente integra o âmbito 

do direito penal econômico e que apresentam alguma discussão acerca do dolo eventual. O 

número relativamente reduzido de casos relevantes justifica-se em razão da combinação de 

cinco fatores: (i) a maior incidência de discussões envolvendo o dolo eventual em crimes de 

outra natureza, como o tráfico de drogas, por exemplo (65 - 44%), (ii) a existência de diversos 

casos em segredo de justiça, (iii) o desconhecimento sobre a programação do sistema de busca 

de cada Tribunal e a sua efetividade em atender os argumentos de pesquisa utilizados (3.1.1 

supra); (iv) o fato de que nem todos os Tribunais incluem a integralidade dos casos julgados 

no banco de dados da pesquisa de jurisprudência (3.1.1 supra) e (v) a utilização de um recorte 

adicional na busca realizada no sítio do TRF da 4ª região, que ensejou relevante redução do 

número de julgados, diante do número inexequível de casos originalmente alcançados pela 

pesquisa inicial. 

 

b) Tribunal de origem e pluralidade de indivíduos 

 

A maioria das decisões relevantes (20 - 87%) foi proferida pelo TRF da 4ª Região, 

sendo que destas, 15 (75%) são casos oriundos da Operação Lava Jato, que tramitaram 

originariamente na Justiça Federal de Curitiba324. Nenhuma decisão relevante foi identificada 

nos TRF’s da 2ª e da 5ª Região e nos TRF’s da 1ª e da 3ª Regiões foi encontrado um número 

bastante reduzido de acórdãos relevantes com base nos argumentos empregados, 2 (9%) e 1 

(4,5%), respectivamente. 

Praticamente todos os casos que integram a amostra compreendem uma pluralidade de 

indivíduos envolvidos nas condutas ilícitas, ainda que não sob processamento no mesmo 

expediente, pois há cisões e/ou desmembramentos. Diante da necessidade de se observar 

também o enredo fático dos julgados, verificou-se a quantidade de réus em cada caso, com 

base nas sentenças, independentemente do desfecho. A maioria dos casos (83%) apresenta 3 

 
324  Art. 27, §6º do ADCT c/c Resolução nº 1/88 do extinto Tribunal Federal de Recursos. 
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réus ou mais, e, por outro lado, muito embora 17% dos casos sejam sentenças com somente 1 

réu, nenhum caso diz respeito à atuação individual, uma vez que decorrem de cisões, 

suspensões ou desmembramentos, portanto, não tratam de agentes com atuação individual, 

apenas a persecução deu-se de forma apartada. A pluralidade de réus mantém-se em sede de 

recurso de apelação, mas com uma pequena redução (78,5%). 

 

c) Interposição de recurso 

 

Os números demonstram que na maioria dos casos (14 - 61%) apenas parte dos réus 

recorreu da sentença. A redução no número de apelantes em contraposição ao número de 

sentenciados pode dar-se por diversos fatores, como a absolvição e a extinção da punibilidade, 

por exemplo, o que tem relevância para a presente pesquisa. Ademais, tendo em vista a 

relevante porcentagem de casos oriundos da Operação Lava Jato, deve ser considerada a 

quantidade de réus-colaboradores que figuram no polo passivo das demandas.  

Nesse contexto, destacam-se dois efeitos dos acordos de colaboração premiada que 

podem impactar a atuação dos tribunais no que diz respeito aos recursos de apelação 

defensivos: em algumas ações penais envolvendo colaboradores da justiça é determinada a 

suspensão da ação penal com relação ao colaborador quando atingido o limite unificado de 

pena, isso ocorre quando a soma das penas de condenações transitadas em julgado atinge o 

referido limite, previsto expressamente no acordo, o que pode ser determinado na sentença ou 

até mesmo em sede recursal. Não é evidente a interposição de recurso por parte de 

colaboradores, diferentemente do que ocorre com réus regulares, e mesmo que haja 

impugnação da sentença, não raras vezes os recursos deixam de abordar questões de mérito, 

ou o fazem com ressalvas, também em razão de previsões nos acordos de colaboração neste 

sentido. 

As situações destacadas integram o conjunto de fatores que têm influência na 

quantidade de casos envolvendo o tema do dolo eventual no crime de lavagem de dinheiro 

que são remetidos para apreciação pelos tribunais. Isto é, provavelmente existem casos de 

interesse da presente pesquisa, com debate sobre o dolo eventual nas denúncias e/ou nas 

sentenças, cuja análise não atinge o segundo grau de jurisdição, também em decorrência das 

circunstâncias apontadas acima.  
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d) Manifestação dos réus colaboradores e conteúdo dos recursos 

 

Verificamos de que forma se manifestaram os réus colaboradores acerca das sentenças 

nos casos que integram a amostra, considerando-se a manifestação por acórdão 

primeiramente. Os números evidenciam que em 52% (12) dos julgados não há réus-

colaboradores. A outra parte dos acórdãos é composta por 4,5% (1) de casos em que os 

colaboradores deixaram de recorrer da sentença, 13% (3) de casos em que houve a 

interposição de recurso de apelação pelos colaboradores e 30,5% (7) de casos nos quais foram 

apresentadas manifestações combinadas dos colaboradores corréus entre a interposição de 

recurso, a ausência de interposição de recurso, posterior desistência do recurso e/ou o não 

recebimento de recurso. 

Diante da manifestação individual de cada um dos réus colaboradores contra as 

sentenças, identificamos que do total de 36 colaboradores nos casos integrantes da amostra, 

16 (44,5%) recorreram da sentença e 20 (55,5%) não tiveram recursos julgados pelo tribunal, 

seja em razão da ausência de interposição (33,5%), do não recebimento do recurso (8%) ou, 

ainda, pela posterior desistência (14%). 

Quanto ao conteúdo dos recursos interpostos por colaboradores, considerando-se 

apenas os 16 efetivamente apreciados pelo tribunal, independentemente do seu desfecho, os 

números demonstram que 9 (56%) insurgiram-se contra pontos referentes ao mérito, 4 (25%) 

recorreram exclusivamente com relação à aplicação e à adequação do acordo e 3 (19%) 

apresentaram requerimentos concomitantes acerca do mérito e da aplicação do acordo de 

colaboração premiada. 

 

e) Discussão envolvendo dolo eventual e classificação dos crimes antecedentes 

 

Identificou-se que a quantidade de indivíduos cuja tipicidade da conduta de lavagem 

de dinheiro integra a discussão expressa sobre o dolo eventual em sede de apelação criminal é 

reduzida se comprada à quantidade total de réus apelantes/apelados que integram, em algum 

nível, a prática delitiva debatida em sede recursal. Em 19 (78%) dos casos houve debate 

acerca do dolo eventual com relação a apenas um indivíduo: 
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Tabela 2 - Tipicidade subjetiva das condutas – dolo eventual 

NÚMERO DE INDIVÍDUOS 

RELACIONADOS AO DOLO 

EVENTUAL 

Nº DE ACÓRDÃOS 

CORRESPONDENTES 

PORCENTAGEM 

1 19 78% 

2 2 9% 

3 2 9% 

4 1 4% 

TOTAL 23 100% 

Fonte: Banco de dados formado com acórdãos dos Tribunais Regionais Federais 

 

Com relação à classificação dos crimes antecedentes, os números demonstram que, dentre 

os casos de direito penal econômico categorizados como relevantes, houve pequena variação 

no que tange à natureza da infração prévia. Ademais, em razão da autonomia do delito 

antecedente em relação à lavagem, em alguns dos casos mais complexos, em que há 

multiplicidade de fatos e de delitos, não ficou demonstrado de forma inequívoca quais seriam 

efetivamente os delitos antecedentes considerados, diante de reiteradas referências a distintos 

delitos ao longo dos julgados que nem sempre correspondem entre si. 

Dessa forma, utilizou-se como parâmetro de verificação o(s) delito(s) antecedente(s) 

indicado(s) quando da análise específica do crime de lavagem de dinheiro no voto do Relator 

de cada acórdão. Identificamos que 16 (69,5%) dos acórdãos dizem respeito a crimes de 

lavagem de capitais com crime antecedente classificado como delito contra a administração 

pública, 4 (17%) tratam de infração prévia contra o sistema financeiro nacional, 1 (4,5%) 

contra o sistema financeiro e contra a administração pública, 1 (4,5%) reflete crime contra o 

sistema financeiro nacional combinado com outros delitos e 1 (4,5%) crimes contra a 

administração pública e outros crimes.  

 

f) Legislação vigente 

 

 Considerando o intervalo temporal abrangido pela presente pesquisa (2013-2020) e a 

alteração da lei que tipifica os crimes de lavagem de dinheiro, ocorrida em 2012, verificamos 

que 16 (69,5%) dos acórdãos coletados têm como objeto imputações de lavagem de dinheiro 

por fatos praticados na vigência da Lei 9.613/98 (legislação originária), enquanto 2 (9%) 

tratam de acusações por fatos praticados após a promulgação da Lei 12.683/12. Por fim, 5 

(21,5%) dos casos contemplam fatos que se estendem por um período de tempo que 

compreende a vigência de ambas as legislações, isto é, condutas praticadas antes e depois da 

citada alteração legislativa. 
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g) Posicionamento das Turmas e ressalvas de fundamentação 

 

No que diz respeito à natureza do resultado, tendo em conta o posicionamento das 

Turmas em cada caso, verificou-se que em 11 (48%) dos casos o julgamento foi unânime, 

sendo que em 6 (26%), o resultado foi obtido por maioria e em outros 6 (26%) o resultado foi 

misto, com parte dos pedidos decididos de forma unânime e parte por maioria. 

Não obstante o expressivo número de casos integrantes da amostra que resultaram em 

julgamentos unânimes (11 - 48%), em alguns julgados houve ressalvas de fundamentação 

consignadas nos acórdãos pelo Desembargador Federal Victor dos Santos Laus, à época 

integrante da 8ª Turma do TRF da 4ª Região, notadamente com relação à utilização da figura 

da cegueira deliberada na fundamentação do dolo eventual, discordando da aplicação da 

referida teoria, diante da suficiência dos institutos legalmente previstos nos ordenamento 

brasileiro para aferição da tipicidade dolosa.  

 

h) Resultados em segundo grau e relação com a sentença 

 

Com relação ao resultado obtido, as análises demonstram que 15 (65%) dos julgados 

representam condenações e 5 (22%) absolvições, havendo um caso misto, com uma 

condenação e uma absolvição e, ainda, dois casos de prescrição. A análise foi realizada 

considerando apenas a discussão travada em sede de apelação criminal e referida nos 

julgados, exclusivamente no que diz respeito ao(s) apelado(s) e apelante(s) cuja 

fundamentação incluiu a discussão acerca do dolo eventual. Por fim, é possível verificar que 

14 (61%) dos casos representam a manutenção das condenações de primeiro grau, 3 (13%) 

revelam a reforma da sentença absolutória e 5 (21,5%) representam absolvições, seja por meio 

de manutenção da sentença ou de reforma, além de um acordão misto (4,5%). 

Em diversos casos o dolo eventual foi utilizado na fundamentação como mecanismo 

para reafirmar o agir doloso do agente, não obstante a condenação tenha sido por dolo direto. 

Esses casos estão incluídos nas condenações acima indicadas, sendo que o seu conteúdo será 

analisado detalhadamente em ponto pertinente no âmbito da análise qualitativa dos julgados 

(3.3 infra). 
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APÊNDICE B – AMOSTRA DE JULGADOS 

 

 

 Acórdão/Condutas325 Tribunal 
Classificação 

I 

Classificação 

II 

1 Apelação Criminal nº 2006.36.00.007568-1 TRF1 Fundamento 

descartado 

Elemento 

cognitivo 

insuficiente 

2 Apelação Criminal nº 12412-52.2006.4.01.3600 TRF1 Fundamento 

descartado 

Elemento 

cognitivo 

insuficiente 

3 Apelação Criminal nº 0040367-47.2000.4.03.0000 TRF3 Fundamento 

descartado 

Elementos 

suficientes 

4 Apelação Criminal nº 0040367-47.2000.4.03.0000 TRF3 Fundamento 

descartado 

Elemento 

cognitivo 

insuficiente 

5 Apelação Criminal nº 0040367-47.2000.4.03.0000 TRF3 Fundamento 

central 

Elemento 

cognitivo 

insuficiente 

6 Apelação Criminal nº 0010790-86.2004.4.04.7200 TRF4 Fundamento 

alternativo 

Elementos 

suficientes 

7 Apelação Criminal nº 5083351-89.2014.4.04.7000 TRF4 Fundamento 

alternativo 

Elemento 

cognitivo 

insuficiente 

8 Apelação Criminal nº 5021365-32.2017.4.04.7000 TRF4 Fundamento 

descartado 

Elemento 

cognitivo 

insuficiente 

9 Apelação Criminal nº 5023135-31.2015.4.04.7000 TRF4 Fundamento 

alternativo 

Elementos 

suficientes 

10 Apelação Criminal nº 5032857-56.2010.4.04.7100 TRF4 Fundamento 

central 

Elemento 

volitivo 

insuficiente 

11 Apelação Criminal nº 5046134-37.2013.4.04.7100 TRF4 Fundamento 

central 

Elementos 

suficientes 

12 Apelação Criminal nº 5000553-66.2017.4.04.7000 TRF4 Fundamento 

alternativo 

Elemento 

volitivo 

insuficiente 

13 Apelação Criminal nº 5012331-04.2015.4.04.700 TRF4 Fundamento 

alternativo 

Elementos 

suficientes 

14 Apelação Criminal nº 5013405-59.2016.4.04.7000 TRF4 Fundamento 

central 

Elementos 

suficientes 

15 Apelação Criminal nº 5013405-59.2016.4.04.7000 TRF4 Fundamento 

central 

Elementos 

suficientes 

16 Apelação Criminal nº 5014170-93.2017.4.04.7000 TRF4 Fundamento 

central 

Elemento 

cognitivo 

insuficiente 

17 Apelação Criminal nº 5022182-33.2016.4.04.7000 TRF4 Fundamento 

central 

Elementos 

suficientes 

18 Apelação Criminal nº 5022182-33.2016.4.04.7000 TRF4 Fundamento 

central 

Elemento 

cognitivo 

insuficiente 

19 Apelação Criminal nº 5022182-33.2016.4.04.7000 TRF4 Fundamento 

central 

Elemento 

cognitivo 

 
325 São apresentadas as 32 condutas analisadas e categorizadas, originárias dos 23 acórdãos que integram a 

amostra. Os julgados repetidos representam mais de uma conduta examinada no âmbito de um mesmo acórdão. 
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insuficiente 

20 Apelação Criminal nº 5035263-15.2017.4.04.7000 TRF4 Fundamento 

descartado 

Elemento 

cognitivo 

insuficiente 

21 Apelação Criminal nº 5054186-89.2017.4.04.7000 TRF4 Fundamento 

descartado 

Elemento 

volitivo 

insuficiente 

22 Apelação Criminal nº 5063271-36.2016.4.04.7000 TRF4 Fundamento 

alternativo 

Elementos 

suficientes 

23 Apelação Criminal nº 5083360-51.2014.4.04.7000 TRF4 Fundamento 

alternativo 

Elemento 

cognitivo 

insuficiente 

24 Apelação Criminal nº 5083376-05.2014.4.04.7000 TRF4 Fundamento 

alternativo 

Elemento 

cognitivo 

insuficiente 

25 Apelação Criminal nº 5017347-36.2015.4.04.7000 TRF4 Fundamento 

alternativo 

Elementos 

suficientes 

26 Apelação Criminal nº 5017347-36.2015.4.04.7000 TRF4 Fundamento 

alternativo 

Elemento 

volitivo 

insuficiente 

27 Apelação Criminal nº 5017347-36.2015.4.04.7000 TRF4 Fundamento 

alternativo 

Elemento 

cognitivo 

insuficiente 

28 Apelação Criminal nº 5017347-36.2015.4.04.7000 TRF4 Fundamento 

alternativo 

Elemento 

cognitivo 

insuficiente 

29 Apelação Criminal nº 5030883-80.2016.4.04.7000 TRF4 Fundamento 

alternativo 

Elementos 

suficientes 

30 Apelação Criminal nº 5030883-80.2016.4.04.7000 TRF4 Fundamento 

alternativo 

Elementos 

suficientes 

31 Apelação Criminal nº 5027685-35.2016.4.04.7000 TRF4 Fundamento 

descartado 

Elemento 

cognitivo 

insuficiente 

32 Apelação Criminal nº 5008479-45.2010.4.04.7000 TRF4 Fundamento 

central 

Elemento 

cognitivo 

insuficiente 

 


