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ESTÁGIOS E TÉCNICAS DE LAVAGEM DE DINHEIRO: UM OLHAR A PARTIR 

DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

RESUMO 

A ideia da lavagem de dinheiro é tornar lícitos os recursos oriundos de atividades ilegais e 

reinseri-los no mercado como se lícito fosse. Para tanto, realizam-se diversos procedimentos, 

materializados em estágios e técnicas, os quais carecem de investigação e depuração. Assim, 

o objetivo da pesquisa é analisar os estágios e as técnicas de lavagem de dinheiro relacionados 

aos crimes contra a administração pública de lavagem de dinheiro, no âmbito dos processos 

julgados pelo Supremo Tribunal Federal, no período de 2014 a 2020. Realizou-se uma 

pesquisa exploratória e interpretativista, a qual tem como foco principal o entendimento e a 

explicação do fenômeno. Procedeu-se a uma análise multicaso e utilizou-se uma abordagem 

qualitativa e descritiva, com base em pesquisa documental e análise de conteúdo. Analisou-se 

o inteiro teor dos acórdãos constantes nas Ações Penais de lavagem de dinheiro cujo crime 

antecedente seja contra a administração pública, no âmbito do Supremo Tribunal Federal 

(STF). OS achados revelam que, no tocante aos estágios e às categorias de lavagem de 

dinheiro, destaca-se que o conjunto probatório caracterizou, de forma mais acentuada, os 

estágios da colocação e da estratificação e a categoria de movimento de dinheiro/valores/bens 

da lavagem de dinheiro. Quanto à utilização das técnicas de lavagem de dinheiro, os 

resultados evidenciaram que os investigados e réus recorreram a diversos mecanismos, com 

destaque para utilização das técnicas de transferência de fundos, estruturação (smurfing), 

Caixa 1 e Caixa 2 (Slush Fund) e contrabando de dinheiro. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A corrupção se constitui na degradação dos costumes, dos hábitos ou valores morais, 

ou no emprego de meios ilegais para apropriação de bens alheios em benefício próprio 

(GIACOMIN, BLEIL & MENDES, 2018; XAVIER, 2015; CASTRO, 2016). Nesse sentido, a 

corrupção abrangeria várias condições, como a prática de suborno, extorsão, adulteração, 

depravação, nepotismo, propina, compra e venda de sentenças judiciais, tráfico de influências, 

fraude, apropriação indébita, desvio de funcionário público (CASTRO, 2016). 

Em consequência, a corrupção perpetua a desigualdade e a pobreza, impactando o 

bem-estar e a distribuição da renda e prejudicando oportunidades para participar igualmente 

na vida social, econômica e política (OCDE, 2017). A corrupção consome não apenas 

recursos públicos como também inibe melhores condições de vida (BOTINHA & LEMES, 

2019). Em específico, tem-se que uma parcela relevante da corrupção se relaciona com a 

prática da lavagem de dinheiro, tendo em vista que esta é utilizada como meio para 

retroalimentação financeira da rede fraudulenta. No Brasil, mais da metade do dinheiro lavado 

advém da corrupção (RIZZO, 2013). 

Na administração pública encontram-se diversos casos de fraudes envolvendo altos 

volumes financeiros. Carneiro et al (2016) afirmam que, no Brasil, existe ainda uma grande 

dificuldade em qualificar e mensurar fraudes, seja na ótica privada ou pública. Cardoso (2008) 

destaca que as fraudes em entidades de natureza pública são responsáveis pela dilapidação do 

erário público, conhecidas como crimes contra a Administração Pública, os quais abarcam, 

por exemplo, a corrupção ativa e passiva e o peculato. Estas tipologias criminais envolvem 

solicitação, recebimento, oferecimento e apropriação de valores e vantagens. 

Os crimes de corrupção encontram-se intimamente atrelados à lavagem de dinheiro 

(RIZZO, 2013). Esta prática criminosa envolve a ocultação ou dissimulação de bens, direitos 

e valores provenientes de infração penal anterior (MENDRONI, 2018). A lavagem de 

dinheiro é um crime derivado, visto que, segue logicamente a realização de outro 

(MARAGNO & BORBA, 2019). A lavagem de dinheiro pode ser definida como o método 
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pelo qual um indivíduo ou uma organização criminosa processa os ganhos financeiros 

auferidos com atividades ilegais, com o objetivo de conceder aparência lícita (MENDRONI, 

2018).  

A ideia subjacente ao conceito de lavagem é tornar lícito o dinheiro oriundo de 

atividades ilegais e reinseri-lo no mercado como se lícito fosse (CALLEGARI & WEBER, 

2017). Para tanto, a doutrina majoritária destaca que a lavagem de dinheiro possui três fases: 

colocação (placement), ocultação ou estratificação (layering) e integração ou lavagem 

propriamente dita (integration) (MENDRONI, 2018 & CALLEGARI & WEBER, 2017). 

Esclarecem Maragno, Knupp e Borba (2019) que a colocação é a introdução dos recursos 

ilícitos no sistema financeiro, a estratificação é um conjunto de atividades destinadas a 

distanciar os recursos e a integração é a conversão dos recursos ilegais em ganhos comerciais 

aparentemente legítimos, por meio de operações financeiras ou comerciais normais. 

Nesse sentido, para concretização da lavagem de dinheiro se faz necessária a 

utilização de diversas técnicas, como por exemplo: Transferência de Fundos, Contrabando de 

Dinheiro, Compra de Ativos, Fundos Trust, Criptomoedas, entre outros, as quais se 

relacionam com a movimentação de dinheiro, bens e valores, ou ainda com a conversão do 

valores fraudados em bens.  

No presente caso, busca-se investigar, especificamente, os estágios e as técnicas 

utilizadas nos casos de lavagem de dinheiro cujos crimes antecedentes são àqueles contra a 

administração pública, tendo em vista as consequências sociais e econômicas decorrentes das 

fraudes, além do volume de recursos envolvidos, em destaque os relativos à corrupção ativa e 

passiva.  

Dessa forma, a lavagem de dinheiro não se restringe a um problema de criminalidade 

fiscal, atinge também a higidez da economia, a livre e justa concorrência, a probidade da 

administração e outros tantos bens jurídicos relevantes (RIBEIRO, 2009). Amaral (2019) 

destaca que atos fraudulentos que ensejam em desvio de recursos destinados a serviços 

essenciais impactam, principalmente, nos cuidados de saúde, educação, acesso à água potável, 

ao saneamento e à habitação, os quais são básicos e indispensáveis a uma vida digna. 

Assim, compreender o fenômeno da lavagem de dinheiro por meio de seus estágios e 

técnicas, viabiliza o fortalecimento dos mecanismos de combate à corrupção, a instituição de 

controles internos e o aperfeiçoamento dos profissionais de contabilidade, especialmente 

peritos, auditores e contadores forenses, os quais dialogam de forma direta com a temática 

proposta. Tendo em vista o exposto, tomou-se como objetivo analisar os estágios e as técnicas 

de lavagem de dinheiro relacionados aos crimes contra a administração pública de lavagem de 

dinheiro, no âmbito dos processos julgados pelo Supremo Tribunal Federal, no período de 

2014 a 2020. 

Assim, o estudo justifica-se pela relevância temática em virtude, sobretudo, do 

destaque que o combate às fraudes e a corrupção no âmbito público adquire como 

pressupostos de elevação do patamar social e da construção de uma sociedade 

verdadeiramente cidadã. O aperfeiçoamento e a sofisticação dos mecanismos de corrupção, 

retroalimentados por meio da lavagem de dinheiro (RIZZO, 2013) representa uma limitação 

ao desenvolvimento econômico, uma vez que acarreta em fuga de recursos que deveriam ser 

implementados em políticas públicas em prol de toda sociedade, sobretudo, para os extratos 

sociais mais vulneráveis e dependentes da atuação estatal (MENDRONI, 2018). Investigar o 

fenômeno, suas causas, impactos, alternativas de solução e relacionamento com a 

contabilidade se mostra especialmente oportuno. 

Desse modo, considera-se relevante investigar os mecanismos de lavagem de dinheiro, 

seus estágios, categorias e técnicas, a partir da análise dos acórdãos emitidos pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF). Pontua-se que se elegeram os processos julgados pelo STF como 

lócus de análise, tendo em vista a relevância dos casos que alcançam a mais alta corte da 
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República, o papel jurisprudencial que o Supremo possui frente a toda estrutura judicial do 

país, bem como pela viabilidade de acesso remoto eletrônico aos processos. Ademais, estudos 

que abordem a perspectiva interdisciplinar entre as ciências contábeis e as ciências jurídicas 

devem ser fomentados.  

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

A administração pública, compreendida como o conjunto de atividades exercidas pelos 

diversos órgãos do Estado, visa o alcance dos objetivos da República, por meio da promoção 

do bem-estar coletivo e do desenvolvimento social e econômico da sociedade 

(BITENCOURT, 2017). Dessa forma, os crimes contra a administração pública rompem com 

os princípios norteadores da República, e, consequentemente, atentam contra o alcance das 

funções precípuas do Estado. Conforme pontuado, os crimes contra a administração pública 

ensejam consequências para toda sociedade, em especial, para as camadas menos favorecidas 

e necessitadas dos serviços prestados pelo aparelho de Estado. (MENDRONI, 2018). 

Por sua vez, a palavra lavar vem do latim lavare, e significa expurgar, purificar, 

reabilitar. Emerge-se a ideia de tornar lícito o dinheiro advindo de atividades ilegais e 

reinseri-lo no mercado como se lícito fosse (CALLEGARI & WEBER, 2017). Assim, 

lavagem de dinheiro pode ser definida como o método pelo qual um indivíduo ou uma 

organização criminosa processa os ganhos financeiros obtidos com atividades ilegais, 

buscando conceder aparência de licitude aos recursos obtidos (MENDRONI, 2018). A 

lavagem de dinheiro é a expressão utilizada no Brasil para o crime disposto na Lei nº 

9.613/98, relacionado ao ato de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 

indiretamente, de infração penal. 

No que se refere aos estágios/fases da lavagem de dinheiro, Badaró e Bottini (2019), 

Mendroni (2018), Callegari e Weber (2017) & Rizzo (2013) pontuam que são categorizadas 

em três momentos, a saber: 1º estágio: Colocação; 2º: estágio: 

Ocultação/Estratificação/Escurecimento; e 3º estágio: Integração/Conversão. 

Segundo Callegari e Weber (2017), no estágio da colocação, os criminosos pretendem 

fazer desaparecer os valores, bens e direitos que suas atividades ilegais geraram, separando os 

ativos da ilegalidade. De forma semelhante, Bottini e Badaro (2019) afirmam que a primeira 

fase da lavagem de dinheiro trata-se do movimento inicial para distanciar o valor de sua 

origem criminosa, com a alteração qualitativa dos bens, seu afastamento do local da prática 

antecedente, ou outras condutas similares. 

Mendroni (2018) & Callegari e Weber (2017) convergem ao afirmar que durante a 

colocação pode-se obter o maior êxito na detecção do crime no bojo das investigações, uma 

vez que os delinquentes estão mais vulneráveis, em virtude do movimento financeiro inicial, 

quando um expressivo volume de dinheiro é convertido, facilitando a descoberta. Mendroni 

(2018) afirma que quanto antes se detecta os esquemas (mecanismos) utilizados no processo 

de lavagem, maiores são as chances de sucesso em qualquer investigação criminal dessa 

natureza. 

No que se refere ao estágio da estratificação/escurecimento, busca-se ocultar, mascarar 

e dissimular a origem dos recursos para a se atingir a aparência de licitude. Assim, o agente 

criminoso objetiva desassociar o dinheiro de sua origem – passando-o por uma série de 

transações, conversões e movimentações diversas (MENDRONI, 2018 & CALLEGARI & 

WEBER, 2017). 

Por fim, no estágio da integração/conversão, o agente cria justificações ou explicações 

aparentemente legítimas para os recursos lavados e os incorpora formalmente aos setores 

regulares da economia (MENDRONI, 2018). Assim, utilizando-se dos mecanismos de 
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reinversão, os produtos da lavagem tornam-se investimentos corriqueiros e necessários, em 

diversos setores da economia (CALLEGARI & WEBER, 2017). 

Observa-se nos estágios/fases referenciados o emprego de algumas técnicas, as quais, 

decorrente do avanço tecnológico, do incremento à internacionalização e da sofisticação do 

sistema financeiro, tornaram os crimes dessa natureza cada vez mais complexos. Assim, 

diversas técnicas são empregadas para a realização do crime, resultando em um enorme 

desafio às autoridades públicas na detecção e no combate as práticas criminosas de lavagem 

de dinheiro (MENDRONI, 2018). Nesse sentido, o quadro 01 consigna, de forma sintética, as 

técnicas utilizadas habitualmente para o desenvolvimento do crime de lavagem de dinheiro, 

conforme Mendroni (2018).  
Quadro 01: Técnicas de Lavagem de Dinheiro 

CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

Técnica: Caracterização de Utilização 

Estruturação 

(Smurfing) 

Divisão do “bolo de dinheiro” em muitas quantias pequenas, no limite permitido pela 

legislação, fazendo vários depósitos bancários em várias contas para depois, 

oportunamente, reuni-los de volta. 

Mescla 

(Commingling) 
Mescla de recursos ilícitos com os recursos legítimos. 

Empresa de Fachada 

Entidade legalmente constituída que participa ou aparenta participar de atividade 

lícita. Constata-se a existência do local (físico), imóvel, somente com a aparência 

daquilo a que se propõe. 

Empresa Fictícia A empresa fictícia existe, tão somente, no "papel". 

Compra/Venda de 

Bens 

Aquisição de bens (por exemplo, carros, barcos, aeronaves, propriedades imobiliárias 

etc.) ou instrumentos monetários (ações, traveller checks). 

Contrabando de 

Dinheiro 
Transporte físico de dinheiro (em cash). Dinheiro em espécie escondido/guardado. 

Transferência de 

Fundos 
Transferência de valores entre contas e aplicações financeiras. 

Compra/Troca de 

ativos ou 

instrumentos 

monetários 

Compra de ouro ou pedras preciosas, por exemplo. Ainda, utilização de compra de 

cartões com créditos pré-pagos, comumente emitidos para viagens ao exterior. 

Transferência de 

dinheiro para o 

exterior “dólar-cabo” 

ou “euro-cabo” 

Utilização de doleiros – pessoas físicas e/ou jurídicas, autorizadas ou não a realizar as 

operações, em um sistema de compensação de depósitos sem a remessa efetiva dos 

valores. 

Venda fraudulenta de 

propriedade 

imobiliária 

Compra de um imóvel e declaração de pagamento de valor substancialmente menor. 

Pagamento da diferença ao vendedor “por debaixo do pano”. Venda pelo preço 

normal de mercado. 

Centro Offshore 
As offshores criam e promovem facilidades financeiras de diversos tipos para 

cidadãos não residentes. 

Bolsas de Valores 
Utilização do mercado de ações e direitos por meio de transações no âmbito da bolsa 

de valores. 

Companhias 

Seguradoras 
Utilização do mercado de seguros, capitalização e previdência privada aberta. 

Jogos e Sorteios 
Manipulação das premiações e a realização de alto volume de apostas em 

determinada modalidade de jogo, buscando fechar as combinações. 

Aquisição de 

antiguidade, objetos 

de arte 

Aquisição de antiguidade, objetos de arte por meio de "simulações" de valores 

subavaliados/superavaliados. 
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Processo falso 

Utilização de ações judiciais – falsas – que camuflam, no fundo, a necessidade de dar 

aparência legal a dinheiro obtido ilicitamente. Pode ser realizado por meio de “um 

acordo” em demanda judicial forjada, ou mediante arbitragem. 

Empréstimo falso 
Utilização das instituições financeiras com a finalidade de se obter valores “limpos” 

em troca de outros sem origem pré-justificada. 

Restaurantes, fast-

foods e comércios de 

refeições 

Dissimulação do número de ingresso de clientes, de refeições vendidas e de 

faturamento. 

Aplicação em 

Mercados Futuros 
Esquemas de compras e vendas casadas. 

Fundos Trusts 

Os trusts são procurados e investidos em locais com imensa rede bancária, que 

possuam facilidades de transporte e de meios de comunicação, considerados, no mais 

das vezes, como “paraísos fiscais". 

Atividade dos 

advogados e outros 

profissionais liberais 

Utilização de escritórios para movimento dinheiro sujo ou suspeito de origem ilícita, 

de ditos clientes. Recepção de percentuais à título “honorários” advocatícios, por 

exemplo. 

Simulação de compra 

e venda de 

mercadorias com 

emissão de notas 

fiscais frias 

Emissão de Notas Fiscais falsas por meio da simulação de uma transação de compra 

e venda de mercadorias. 

Contratação de 

empresa de prestação 

de serviços 

Contratação de "fachada" de uma empresa de prestação de serviços, normalmente de 

“empreendimentos”, “participações”, “consultoria” ou de “Marketing”. 

Cyberbanking (Wire 

Transfers) 

Transferência criptografadas por meio de agentes intermediários de transferências de 

valores via internet. 

Caixa 1 e Caixa 2 

(Slush Fund) 

Dinheiro de origem criminosa, em que agente efetua depósito de valores em contas 

disfarçadas – as quais deseja que não apareçam. "Caixa 2", ou em contas registradas 

"Caixa 1".  

Igrejas/Templos Simulação de "doações e ofertas" pelos fies aos templos religiosos. 

Criptomoedas – 

Digital Money 
Transações através de criptomoedas, a exemplo de Biticoin 

Fonte: Elaboração própria, adaptada Mendroni (2018) 

Do exposto, destaca-se que é natural observar a existência do emprego combinado de 

várias técnicas no mesmo crime (RIZZO, 2013; MENDRONI, 2018 & CALLEGARI & 

WEBER, 2017). Nesse sentido, Sallaberry et al (2020) afirma que o ganho produzido por um 

crime está sujeito a um ciclo de transformação em dinheiro limpo, por meio da colocação no 

sistema financeiro com procedimentos e técnicas de divisão em inúmeras transações, 

investimentos fictícios, empresas de fachada e transferências eletrônicas para paraísos fiscais.  

No que se refere a estudos anteriores desenvolvidos nacionalmente, inicialmente, 

observa-se que são escassas as pesquisas produzidas no Brasil, pelos estudiosos da 

contabilidade, sobre a temática de lavagem de dinheiro. Os dois estudos encontrados são 

recentes e desenvolvidos pelo mesmo grupo de pesquisadores. Ambos abordam a lavagem de 

dinheiro no âmbito da “Operação Lava Jato” e têm por prática metodológica a análise de 

processos judiciais. 

Maragno & Borba (2019) realizaram análise das denúncias apresentadas pelo 

Ministério Público, constantes em 14 processos judiciais, as quais tramitaram na 1ª instância, 

13ª Vara Criminal de Curitiba-PR, com o objetivo de esmiuçar o esquema de lavagem de 

dinheiro na Petrobras. Os autores identificaram o detalhamento do sistema fraudulento de 
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superfaturamento de obras, a participação de funcionários públicos, empreiteiros, doleiros e 

agentes financeiros, bem como o caminho da fraude à luz dos três estágios da lavagem de 

dinheiro (colocação, estratificação e integração). 

De forma complementar, Maragno, Kunpp e Borba (2019), também a partir da análise 

das denúncias apresentadas pelo Ministério Público, neste caso, constantes em 10 processos 

judiciais, as quais tramitaram na 1ª instância, 13ª Vara Criminal de Curitiba-PR, buscaram 

compreender os vínculos de concessão entre cofraudadores em esquemas de corrupção e 

lavagem de dinheiro, presentes na Operação “Lava Jato”, a partir diversas variáveis como, por 

exemplo, natureza do vínculo e papel desempenhado no crime. Os achados fornecem algumas 

evidências empíricas dos vínculos funcionais que serviram à organização e invariavelmente 

para os vínculos afetivos, além de apontar que os fraudadores líderes já haviam sido 

condenados anteriormente e/ou possuíam experiência nas fraudes cometidas. 

Observa-se uma contribuição concreta dos estudos, no que concerne a compreensão da 

quanto ao esquema de corrupção e aos estágios lavagem de dinheiro, bem como das relações e 

papéis dos fraudadores nos casos analisados. No entanto, percebem-se lacunas quanto, ao 

menos, julgamento dos processos pelos magistrados, uma vez que o estudo Maragno & Borba 

(2019) limitou-se a análise da denúncia apresentada pelo MPF, bem como a necessidade de 

maior detalhamento das técnicas e estágios da lavagem e suas relações com as métricas 

contábeis.  

Dessa forma, o aprofundamento da compreensão da utilização das técnicas de lavagem 

de dinheiro se faz necessário na investigação e compreensão do fenômeno. 

 

3. METODOLOGIA 

A presente pesquisa tem natureza exploratória tendo em vista a busca da construção de 

conhecimento em uma área pouco trabalhada, possibilitando o aumento da compreensão da 

comunidade científica sobre um determinado problema (TRIVIÑOS, 1987). Ademais, 

conforme Sunders, Lewis & Thornhill (2016), este estudo enquadra-se como interpretativista, 

o qual tem como foco principal o entendimento e a explicação do fenômeno. 

Para tanto, realizou-se uma análise multicaso e utilizando-se uma abordagem 

qualitativa e descritiva, com base em pesquisa documental e análise de conteúdo. Assim, 

delimitou-se o escopo na análise do inteiro teor dos acórdãos constantes nos processos 

judiciais de lavagem de dinheiro cujo crime antecedente seja contra a administração pública, 

no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), no período de 2014 a 2020. A análise dos 

acórdãos foi adstrita aos processos classificados como Inquéritos e Ações Penais no âmbito 

do STF, disponíveis para consulta.  

A coleta de dados se deu por meio indireto, através das informações contidas nos 

processos judiciais disponíveis eletronicamente no site do Supremo Tribunal Federal. Assim, 

conforme Coacci (2013), a pesquisa com acórdãos é uma forma de investigação documental, 

uma vez que possui como fonte principal de dados documentos escritos, oficiais do poder 

judiciário. 

Assim, as etapas para o acesso e seleção dos acórdãos nos processos judiciais foram: 

1. Pesquisa pelos crimes de “lavagem de dinheiro” (Lei 9.613/1998) no campo de 

jurisprudência do STF; 2. De posse dos resultados obtidos, procedeu-se à leitura das ementas, 

selecionando os processos nos quais sejam citados crimes contra a administração pública 

circunscritos nos arts 312 a 337-C (Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848/1940); 3. Com base 

na seleção realizada, foi acessado o inteiro teor dos acórdãos das decisões constantes dos 

processos judiciais, para efeito de codificação, categorização e análise.  

Importante salientar que o estudo possui como objetos os Inquéritos e Ações Penais, 

nos quais haja o inteiro teor do acórdão referente a uma decisão colegiada emitida quanto ao 

recebimento ou rejeição da denúncia (Inquérito), ou quanto à condenação ou absolvição dos 



7 
 

réus (Ação Penal) e que sejam de acesso público, ou seja, não correm em segredo de justiça. 

Com efeito, houve a categorização referente ao conteúdo das informações identificadas, no 

que se refere à temática de Lavagem de Dinheiro e Crimes Contra a Administração Pública, 

de acordo com as bases doutrinárias de Mendroni (2018) e Bitencourt (2017), 

respectivamente. 

Assim, inicialmente, procedeu-se a captação da frequência dos itens relacionados no 

aos estágios e categorias dos crimes de lavagem de dinheiro, conforme quadro 02 a seguir. 
 

Quadro 02: Estágio e Categoria – Crime de Lavagem de Dinheiro 

CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

Dimensão Fases Variável de Análise 

Estágio 

Colocação 

Utilização de atividades comerciais e as instituições 

financeiras, tanto bancárias, como não bancárias, para 

introduzir montantes em espécie no circuito financeiro 

legal. 

Estratificação 

Dissociação do dinheiro de sua origem – passando por 

uma série de transações, conversões e movimentações 

diversas. 

Integração 
Incorporação formal do dinheiro nos setores regulares da 

economia. 

Categoria 

Conversão de Bens Troca os valores ou o dinheiro por bens materiais. 

Movimento de 

Dinheiro/Valores/Direitos 

Movimento de valores ou o dinheiro por meio de 

bancos, países e praças, dividindo-o e tornando a reuni-

lo, por diversas formas de transferências e em nomes e 

contas diversas. 

Fonte: Elaboração própria, adaptada Mendroni (2018) 

 

Salienta-se, por oportuno, que em um mesmo processo pode-se observar a 

identificação de um ou mais estágios da lavagem de dinheiro, bem como a presença das duas 

categorias estudadas (RIZZO, 2013; MENDRONI, 2018 & CALLEGARI & WEBER, 2017). 

No que se refere às técnicas utilizadas para lavagem de dinheiro, se identificaram as 

frequências constantes nos processos, conforme a caracterização das situações descritas no 

quadro 02. Salienta-se que, para efeitos de observação e catalogação da técnica de lavagem de 

dinheiro, o estudo baseou-se nos eventos característicos descritos no Quadro 01: “Técnicas de 

Lavagem de Dinheiro”, conforme disposto em Mendroni (2018).  

No mais, de igual forma as dimensões anteriores (estágio e categoria), pontua-se que, 

tendo em vista a complexidade dos crimes, verificou-se a existência de mais de uma técnica 

utilizada no mesmo caso, assim foram catalogadas/categorizadas todas as técnicas captadas na 

análise das peças.  
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Quadro 03: Síntese das Técnicas de Lavagem de Dinheiro 

TÉCNICAS - LAVAGEM DE DINHEIRO 

Estruturação (Smurfing) Aquisição de antiguidade, objetos de arte 

Mescla (Commingling) Processo falso 

Empresa de Fachada Empréstimo falso 

Empresa Fictícia Restaurantes, fast-foods e comércios de refeições 

Compra/Venda de Bens Aplicação em Mercados Futuros 

Contrabando de Dinheiro Fundos Trusts 

Transferência de Fundos Atividade dos advogados e outros profissionais liberais 

Compra/Troca de ativos ou instrumentos monetários 
Simulação de compra e venda de mercadorias com 

emissão de notas fiscais frias 

Transferência de dinheiro para o exterior “dólar-cabo” 

ou “euro-cabo” 
Contratação de empresa de prestação de serviços 

Venda fraudulenta de propriedade imobiliária Cyberbanking (Wire Transfers) 

Centro Offshore Caixa 1 e Caixa 2 (Slush Fund) 

Bolsas de Valores Igrejas/Templos 

Companhias Seguradoras Criptomoedas – Digital Money 

Jogos e Sorteios   

Fonte: Elaboração própria, adaptada Mendroni (2018) 

 

Destaca-se que as práticas sinteticamente mencionadas no quadro 02 necessitam ter 

vinculação com origem ilícita para a caracterização como lavagem de dinheiro. Nesse sentido, 

rememora-se que lavagem de dinheiro pode ser definida como o método pelo qual um 

indivíduo ou uma organização criminosa processa os ganhos financeiros obtidos com 

atividades ilegais, buscando trazer a sua aparência para obtidos licitamente. Trata-se, portanto, 

de crime que depende da existência de outro antecedente, que gera ganhos ilícitos, de bens, 

direitos ou valores (MENDRONI, 2018). 

No caso, as infrações penais tratadas são àquelas enquadradas como crimes contra 

administração pública. Assim, estas informações foram captadas pelo seu enquadramento 

referencial nos processos judiciais, seja na fase de oferecimento da denúncia (inquérito) ou na 

etapa do julgamento da ação penal, à luz da disposição do dos arts 312 a 337-C do Código 

Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940). 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

No que se refere à caracterização do objeto de análise, de acordo com a delimitação 

proposta, realizou-se o levantamento dos processos judiciais (Inquéritos e Ações Penais) no 

âmbito do STF, relativos à lavagem de lavagem de dinheiro cujo crime antecedente seja 

contra a administração pública, no período de 2014 a 2020.  

Assim, de acordo com os parâmetros apresentados, foram selecionados 27 processos 

judiciais para procedimento de análise do inteiro teor dos acórdãos. Destes, 20 processos se 

referem a Inquéritos, nos quais há o julgamento dos investigados quanto ao recebimento ou a 

rejeição da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, os demais, que totalizam 07 

processos, são enquadrados como Ações Penais, que consiste em fase posterior ao Inquérito, 

oportunidade na qual se decide pela condenação ou absolvição dos réus. Pontua-se que no 

desenvolvimento da avaliação foram lidas as 3.649 (três mil, seiscentas e quarenta e nove) 
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laudas do inteiro teor dos acórdãos relacionadas aos 27 processos, as quais subsidiaram a 

catalogação, categorização e análise realizada.  

No âmbito dos processos analisados, foram identificados 58 investigados relacionados 

aos 20 Inquéritos referenciados acima, bem como 14 réus vinculados às Ações Penais 

analisadas. Assim, ao todo, o Ministério Público Federal acusou 72 pessoas pelo crime de 

lavagem de dinheiro. Registre-se, por específico, que o julgamento da Ação Penal 945 

consigna situação sui generis, uma vez que se trata, na realidade, de ratificação do 

recebimento da denúncia, situação ordinariamente amoldada ao julgamento do Inquérito. Na 

espécie, tem-se que o recebimento da denúncia havia se dado em processo judicial originário 

da 1ª instância, contudo o réu fora diplomado deputado federal e o processo judicial foi 

deslocado, por competência, para o STF. Assim, houve o julgamento em questão, o qual 

ratificou o recebimento da denúncia. 

O gráfico 01 demonstra a distribuição temporal dos anos em que foram proferidas as 

decisões ora sob avaliação. Verifica-se que foram realizados julgamentos em todos os 

exercícios delimitados na pesquisa, à exceção do ano de 2015. Destaca-se o volume de 

processos julgados nos exercícios de 2017 e 2018, atribuindo-se o fato, conforme conteúdo 

dos processos, a proposição de várias denúncias pelo MPF relacionadas à “Operação Lava 

Jato”. 
 

Gráfico 01: Distribuição anual – Julgamento dos Processos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Identificou-se, ainda, nos processos analisados o montante dos valores relativos aos 

indícios/provas de lavagem de dinheiro correspondente aos investigados e réus. Por 

conseguinte, totalizou-se o somatório de R$ 517.146.077,64 (Quinhentos e dezessete milhões, 

cento e quarenta e seis mil, setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), a título de 

recursos públicos que por ventura foram ou estão sob análise da prática de lavagem de 

dinheiro. Esclarece-se que foram excluídos do montante os valores “duplicados” quando um 

mesmo fato foi objeto de Inquérito e Ação Penal, como por exemplo, às Ações Penais - AP 

996, AP 1002, AP 1003 e AP 1019 -, cujos valores estão inclusos nos Inquéritos: Inq. 3997, 

Inq. 4216, Inq. 3979 e Inq. 3990, respectivamente. 

Por fim, a tabela 01 sintetiza os dados referentes aos resultados dos julgamentos 

proferidos nos Inquéritos e nas Ações Penais.  
Tabela 01: Resultado dos Julgamentos  

Processo Julgamento 

Inquérito* 
Recebimento de Denúncia Denúncia Rejeitada 

14 7 

Ação Penal 
Condenação Absolvição 

3 3 

Fonte: Elaboração própria 

* Em virtude da especificidade do julgamento da Ação Penal 945, para fins de resultado de julgamento, 

equiparou-se a AP 945 a um Inquérito. 
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Percebe-se predominância no recebimento das denúncias na fase de Inquérito, em 

virtude, sobretudo, dos elementos probatórios de natureza indiciária, os quais se revelam 

como satisfatórios para esta fase do processo. Por outro lado, no julgamento das Ações 

Penais, verifica-se equiparação entre condenações e absolvições, atribui-se o fato a uma maior 

rigidez por parte dos magistrados em relação aos elementos de prova trazidos aos autos para 

efeitos de condenação dos réus.  

Conforme pontuado, o enquadramento no crime de lavagem de dinheiro pressupõe 

uma infração penal antecedente. No presente, tomou-se como base os crimes contra a 

administração pública para averiguação dos processos de lavagem de dinheiro. No gráfico a 

seguir, constam os crimes observados nos 27 processos judiciais analisados. 
 

Gráfico 02: Crime contra a Administração Pública - Antecedente 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Da relação de crimes contra a administração pública, verificou-se nos processos 

analisados a referência a três tipos de crimes constantes no código penal: Art. 312 - Peculato, 

Art.333 - Corrupção Ativa e Art. 317 - Corrupção Passiva. Cumpre destacar que a quantidade 

de crimes referenciados (34) supera a quantidade de processos, uma vez que no mesmo 

processo pode haver mais de uma tipificação penal. Ainda, pontua-se que os crimes 

encontrados (Peculato, Corrupção Ativa e Corrupção Passiva) se vinculam de forma direta a 

apropriação, ao oferecimento e ao recebimento/solicitação de vantagens e/ou valores, de 

forma que relacionam-se essencialmente com a lavagem de dinheiro.  

A catalogação dos estágios da lavagem de dinheiro (colocação, estratificação e 

integração) seguiu o enquadramento situacional descrito no quadro 02: “Estágio e Categoria – 

Crime de Lavagem de Dinheiro”. Assim, para os fins deste inventário foram listados os 14 

Inquéritos nos quais houve a aceitação da denúncia de lavagem de dinheiro, uma vez que 

nesses casos existem, ao menos, indícios da prática do crime, fato não admitido nos Inquéritos 

nos quais houve a rejeição da denúncia e que, portanto, foram excluídos da catalogação para 

fins de estágio de lavagem de dinheiro. De maneira análoga, elencaram-se os estágios 

referentes às três Ações Penais, cujo resultado do julgamento foi pela condenação referente ao 

crime de lavagem de dinheiro, excluindo-se, por conseguinte, àqueles processos em que 

houve a absolvição dos réus.  

Ademais, procedeu-se o levantamento da frequência das categorias de lavagem de 

dinheiro (Conversão de Bens e Movimento de Dinheiro/Valores/Direitos), também nos 

termos descritos do quadro 02. Assim, a tabela 02 demonstra que os três estágios foram 

observados nos processos analisados, inclusive com frequências similares. Ainda, constatou-

se que em todos os 17 processos houve o enquadramento da categoria Movimento de 

Dinheiro/Valores/Direitos, conforme pode ser visualizado a seguir:  
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Tabela 02: Estágios e Categorias da Lavagem de Dinheiro  

Dimensão Parâmetro Nº Processos  % Processos 

Estágio 

Colocação 15 88% 

Estratificação 15 88% 

Integração 13 76% 

Categoria 

Conversão de Bens 5 29% 

Movimento de 

Dinheiro/Valores/Direitos 
17 100% 

Fonte: Elaboração própria 

Em sequência, a figura 03, a seguir, evidencia as observações das técnicas de lavagem 

de dinheiro nos 17 processos (14 Inquéritos e 3 Ações Penais) delimitados anteriormente. 

Para tanto, elencou-se as técnicas constadas, por estágio da lavagem de dinheiro. Assim, uma 

mesma técnica, como por exemplo: transferência de fundos, pôde ser aferida em mais de uma 

oportunidade, quando da ocorrência de eventos distintos que possibilitaram o enquadramento 

em estágios próprios.  
 

Figura 03: “Nuvem de palavras” – Técnicas de Lavagem de Dinheiro  

 

Fonte: Elaboração própria 

Em complemento, como forma de facilitar a compreensão das técnicas utilizadas, 

optou-se pela evidenciação com a discriminação das frequências observadas, nos termos da 

tabela a seguir, com o detalhamento sintético das técnicas, à luz do disposto no quadro 03. 
 

Tabela 03: Técnicas de Lavagem de Dinheiro  

Técnica Utilizada Caracterização de Utilização Frequência 

Transferência de 

Fundos 
Transferência de valores entre contas e aplicações financeiras. 23 

Caixa 1 e Caixa 2 

(Slush Fund) 

Dinheiro de origem criminosa, em que agente efetua depósito de 

valores em contas disfarçadas – as quais deseja que não apareçam. 

"Caixa 2", ou em contas registradas "Caixa 1".  

13 
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Estruturação 

(Smurfing) 

Divisão do “bolo de dinheiro” em muitas quantias pequenas, no limite 

permitido pela legislação, fazendo vários depósitos bancários em 

várias contas para depois, oportunamente, reuni-los de volta. 

12 

Contrabando de 

Dinheiro 

Transporte físico de dinheiro (em cash).Dinheiro em espécie 

escondido/guardado. 
11 

Empresa de Fachada 

Entidade legalmente constituída que participa ou aparenta participar de 

atividade lícita. Constata-se a existência do local (físico), imóvel, 

somente com a aparência daquilo a que se propõe. 

7 

Mescla (Commingling) Mescla de recursos ilícitos com os recursos legítimos. 6 

Compra/Venda de 

Bens 

Aquisição de bens (por exemplo, carros, barcos, aeronaves, 

propriedades imobiliárias etc.) ou instrumentos monetários (ações, 

traveller checks). 

6 

Atividade dos 

advogados e outros 

profissionais liberais 

Utilização de escritórios para movimento dinheiro sujo ou suspeito de 

origem ilícita, de ditos clientes. Recepção de percentuais á título 

“honorários” advocatícios, por exemplo. 

6 

Contratação de 

empresa de prestação 

de serviços 

Contratação de "fachada" uma empresa de prestação de serviços, 

normalmente de “empreendimentos”, “participações”, “consultoria” ou 

de “Marketing”. 

6 

Transferência de 

dinheiro para o 

exterior “dólar-cabo” 

ou “euro-cabo” 

Utilização de doleiros – pessoas físicas e/ou jurídicas, autorizadas ou 

não a realizar as operações, em um sistema de compensação de 

depósitos sem a remessa efetiva dos valores. 

4 

Centro Offshore 
As offshores criam e promovem facilidades financeiras de diversos 

tipos para cidadãos não residentes. 
4 

Empresa Fictícia  A empresa fictícia existe, tão somente, no "papel". 3 

Venda fraudulenta de 

propriedade 

imobiliária 

Compra de um imóvel e declaração de pagamento de valor 

substancialmente menor. Pagamento da diferença ao vendedor “por 

debaixo do pano”. Venda pelo preço normal de mercado. 

3 

Aquisição de 

antiguidade, objetos de 

arte 

Aquisição de antiguidade, objetos de arte por meio de "simulações" de 

valores subavaliados/superavaliados 
2 

Empréstimo falso 
Utilização das instituições financeiras com a finalidade de se obter 

valores “limpos” em troca de outros sem origem pré-justificada. 
2 

Compra/Troca de 

ativos ou instrumentos 

monetários 

Compra de ouro ou pedras preciosas, por exemplo. Ainda, utilização 

de compra de cartões com créditos pré-pagos, comumente emitidos 

para viagens ao exterior. 

1 

Processo falso 

Utilização de ações judiciais – falsas – que camuflam, no fundo, a 

necessidade de dar aparência legal a dinheiro obtido ilicitamente. Pode 

ser realizado por meio de “um acordo” em demanda judicial forjada, 

ou mediante arbitragem. 

1 

Fundos Trusts 

Os trusts são procurados e investidos em locais com imensa rede 

bancária, que possuam facilidades de transporte e de meios de 

comunicação, considerados, no mais das vezes, como “paraísos 

fiscais". 

1 

Fonte: Elaboração própria 

A tabela 03 evidenciou que nos 17 processos analisados foram utilizadas 111 técnicas 

de lavagem de dinheiro, conforme detalhamento proposto por Mendroni (2018). Destaca-se 

uma elevada utilização de 4 técnicas, as quais responderam por mais da metade dos 

procedimentos observados, a saber: Transferência de Fundos, Caixa 1 e Caixa 2 (Slish Fund), 

Estruturação (Smurfing) e Contrabando de Dinheiro.  

Além disso, algumas técnicas relacionadas no quadro 03 não foram observadas em 

nenhum dos processos analisados, foram elas: Bolsas de Valores, Companhias Seguradoras, 

Jogos e Sorteios, Restaurantes, fast-foods e comércios de refeições, Aplicação em Mercados 
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Futuros, Simulação de compra e venda de mercadorias com emissão de notas fiscais frias, 

Cyberbanking (Wire Transfers), Igrejas/Templos e Igrejas/Templos e Criptomoedas – Digital 

Money. Por sua vez, detectou-se a utilização de duas técnicas de lavagem de dinheiro que não 

se encontram naquelas previstas por Mendroni (2018): (1) Quitação de Obrigações e Credores 

(4 observações) e (2) Fabricação de ‘caixa fictício’ em Declaração de Imposto de Renda (2 

observações). 

 

4.2 DISCUSSÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS - Estágios, Categorias e 

Técnicas de lavagem de dinheiro 

No que se referem aos estágios da lavagem de dinheiro, houve a caracterização, nos 

processos judiciais analisados, da existência das três fases, conforme prescrito por Rizzo 

(2013), Callegari e Weber (2017), Mendroni (2018) & Badaró e Bottini (2019). De modo 

similar, os resultados encontrados se alinham aos achados por Maragno & Borba (2019) 

quanto à identificação de esquema de corrupção perpetrado nos estágios de colocação, 

estratificação e integração da lavagem de dinheiro. 

Ainda, os resultados revelam que não é necessária a demonstração dos três estágios da 

lavagem de dinheiro para fins de recebimento da denúncia ou condenação dos réus, em 

aderência ao afirmado por Mendroni (2018). Por outro lado, os achados refutam a afirmativa 

de Mendroni (2018) & Callegari e Weber (2017) quanto à caracterização dos crimes estar 

relacionada, prioritariamente, ao estágio da colocação, uma vez que observaram-se 

percentuais iguais (88%) de identificação probatória para os estágios de colocação e 

estratificação, nos casos de lavagem de dinheiro, objeto da pesquisa em tela.  

No que se refere à dimensão das categorias, revelou-se proeminente o “movimento de 

dinheiro/valores/direitos” tendo sido observada em todos os casos investigados, enquanto que 

a “conversão de bens” foi constatada em 5 processos analisados. O resultado se revela 

esperado, tendo em vista a compatibilidade entre a categoria de movimento de 

bens/valores/direitos e a caracterização dos estágios da colocação e estratificação, ou seja, a 

introdução no mercado financeiro do dinheiro do crime e o distanciamento do fato 

originalmente ilícito (MENDRONI, 2018 & CALLEGARI e WEBER, 2017), as quais são 

observadas no conjunto probatório acostado aos processos, caracterizados por transferências 

bancárias, repasses, saques, envio de recursos para o exterior, dentre outros. Já a categoria de 

conversão de bens, encontra-se, em geral, relacionada ao estágio da integração, por meio da 

compra de bens imóveis, joias, obras de arte e veículos. Pontua-se, por oportuno, que nas três 

ações penais, cujo resultado foi pela condenação dos réus, houve a caracterização da lavagem 

de dinheiro pelas duas categorias e, por conseguinte, pelos três estágios apresentados. 

Os resultados evidenciaram o emprego combinado de várias técnicas no mesmo crime 

de lavagem de dinheiro em alinhamento ao observado na literatura (RIZZO, 2013; 

MENDRONI, 2018 & CALLEGARI & WEBER, 2017). Pontua-se que, em alguns processos 

(Inq. 3980, Inq. 3990, Inq. 3997, Inq. 4112 e AP 863) foram mapeadas a existência de pelo 

menos 10 técnicas de lavagem de dinheiro aplicadas ao longo de todos os estágios, fato que se 

mostra aderente as conclusões de Sallaberry et al (2020) quanto ao longo ciclo percorrido 

pelos recursos ganhos pelo crime até a transformação em “dinheiro limpo”. 

Os resultados revelam, ainda, a utilização da maioria das técnicas de lavagem de 

dinheiro descritas por Mendroni (2018). Em virtude do vínculo com os estágios iniciais da 

lavagem (colocação, estratificação) foram observadas proeminência na utilização das técnicas 

de transferência de fundos, estruturação (smurfing) e o contrabando de dinheiro. Contudo, 

cumpre pontuar um achado referente à utilização da técnica de Caixa 1 e Caixa 2 (Slush 

Fund), para fins de caracterização e enquadramento penal de lavagem de dinheiro, uma vez 

que, nos processos analisados, essa técnica estava vinculada com a doação eleitoral 

formalizada (Caixa 1) e, embora tenha subsidiado a aceitação da denúncia no âmbito dos 
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inquéritos, não foram recepcionadas como meio de prova para fins de condenação nas Ações 

Penais.  

Por fim, um achado relevante da investigação consistiu no mapeamento de duas 

técnicas não listadas por Mendroni (2018), a saber: (1) “Quitação de Obrigações e Credores”, 

quando foi verificada a utilização de baixa de passivo, para fins de concretização da lavagem 

de dinheiro, por meio do pagamento a fornecedores ou a quitação de demais obrigações 

relacionadas ao agente beneficiário do crime, e (2) “Fabricação de ‘caixa fictício’ em 

Declaração de Imposto de Renda”. Esta última foi objeto de fundamentação decisiva para a 

condenação do réu por lavagem de dinheiro no julgamento da Ação Penal 996. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As fraudes e a corrupção no serviço público impactam o desenvolvimento social e 

econômico da população. A lavagem de dinheiro é o meio pelo qual os criminosos alimentam 

o ciclo pernicioso de transformação dos recursos ilícitos e o combate a este tipo de prática 

perpassa pela redução da impunidade. Para tanto, deve-se investir nos mecanismos de 

investigação e detecção dos crimes para fins de materialização das provas. Nesse contexto, as 

informações contábeis adquirem papel protagonista na busca da evidenciação dos fatos. A 

investigação dos estágios e técnicas de lavagem de dinheiro no bojo dos processos judiciais 

dos crimes de lavagem de dinheiro foi o norte desta pesquisa. 

No tocante aos estágios e às categorias de lavagem de dinheiro, destaca-se que o 

conjunto probatório caracterizou, de forma mais acentuada, os estágios da colocação e da 

estratificação e a categoria de movimento de dinheiro/valores/bens da lavagem de dinheiro. 

No entanto, nas ações penais, cuja conclusão foi pela condenação dos réus, houve a 

identificação da presença do estágio da integração e a categoria de conversão de bens em 

todos os processos. 

Quanto à utilização das técnicas de lavagem de dinheiro, os resultados evidenciaram 

que os investigados e réus recorreram a diversos mecanismos, com destaque para utilização 

das técnicas de transferência de fundos, estruturação (smurfing), Caixa 1 e Caixa 2 (Slush 

Fund) e contrabando de dinheiro. Ainda, decorrente da análise dos processos, tornou-se 

possível mapear duas técnicas de lavagem de dinheiro não listadas por Mendroni (2018): 

“Quitação de Obrigações e Credores” e “Fabricação de ‘caixa fictício’ em Declaração de 

Imposto de Renda”, as quais se materializam como contribuição deste estudo para a literatura 

relacionada ao tema de lavagem de dinheiro.  

A pesquisa contribuiu com a literatura na compreensão dos estágios e técnicas de 

lavagem de dinheiro nos crimes vinculados à administração pública. Ademais, o estudo 

possibilitou uma contribuição prática no que se refere ao aperfeiçoamento dos profissionais de 

contabilidade na temática em tela. 

O estudo teve por limitação a análise de um grupo de crimes precedentes (contra a 

administração pública) ao crime de lavagem de dinheiro, não podendo, portanto, haver 

extrapolação das conclusões aos demais casos, devendo estes ser objeto de outras 

investigações. Ainda, tomaram-se como delimitação os processos julgados no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal, assim os achados e conclusões desse estudo se restringem ao 

comportamento nessa Corte. Sugere-se, como pesquisas futuras, o estudo do fenômeno em 

outras instâncias do Poder Judiciário brasileiro, bem como o funcionamento em outros Países, 

por meio de estudos comparados. 
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