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Avalia o dever de reportar, previsto na Lei de Lavagem de Di-
nheiro, sob o enfoque do princípio constitucional da isonomia.
Com o emprego da técnica de nulidade parcial sem redução 
de texto, conclui que esse dever jamais pode ser aplicado às 
atividades típicas da advocacia.
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1 INTRODUÇÃO

A Lei n. 9.613/1998, com as modificações feitas pela 
Lei 12.683/2012, enfeixa duas significativas obrigações jurí-
dicas nas pessoas físicas ou jurídicas que prestam quaisquer 
tipos de assessoria, consultoria e aconselhamento: têm elas 
o dever de (i) elaborar comunicação formal ao Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras (COAF) sempre que 
perceberem sérios indícios de que operações realizadas por 
seus próprios clientes se dirigem ao cometimento do crime 
de lavagem de dinheiro; e de (ii) abster-se de dar ciência de 
tal comunicação a qualquer pessoa, isto é, nem mesmo ao 
cliente ao qual se refere a informação cedida.

A clareza da linguagem utilizada pelo legislador é indiscu-
tível. O pronominal indefinido “qualquer” e a conjunção “ou”, 
na extensão dos arts. 9º, 10 e 111, são empregados diversas 
vezes com o propósito de enfatizar o caráter não excepcionável 
das normas impositivas. Por um lado, pode-se dizer que existe 
pretensão de abrangência subjetiva total: todas as categorias 
profissionais que atuem na área de risco se sujeitam ao dever 
de comunicação – ou dever de reportar –, desde contadores 
e auditores até economistas, engenheiros e, claro, advogados. 
Por outro, existe pretensão de abrangência temática total: 
todas as atividades de consultoria2, ou similares, prestadas têm 
o condão de ativar o suporte fático da norma, sejam elas even-
tuais, permanentes, cumulativas, não cumulativas, principais ou 
acessórias. E isso mesmo na hipótese de existirem, prima facie, 
eventuais normas que apontem em sentido contrário, relacio-
nadas com a proteção do sigilo indispensável ao bom cumpri-
mento da atividade profissional.

A aparente radicalidade dos dispositivos gerou e gera 
muitas preocupações legítimas. Primeiro, o dever de 
reportar pode gerar prejuízos sociais e econômicos a todas 
as classes profissionais cujo exercício pressupõe discrição, 
sigilo e relação de confiança. É impensável que um empre-
sário se sinta confortável em entregar sua documentação 
contábil e tributária a um contador que, por lei, está 
obrigado a fazer juízos de valor, com propósito de delação a 
um órgão estatal fiscalizador, acerca da existência ou não de 
indícios da prática de lavagem de dinheiro. Aqui, o que se 
enfatiza não é o eventual desconforto íntimo do empresário, 
e sim as consequências sistêmicas de um difundido senti-
mento de estranheza e suspeição, por parte das empresas, 
acerca das atividades dos profissionais que, embora impres-
cindíveis à continuação e potencialização da atividade 
empresária, estão, por lei, obrigados a delatar seus próprios 
clientes. Segundo, existem custos de erro que devem ser 
levados em consideração. Os juízos de valor realizados 
pelos profissionais abrangidos pelo dever de reportar 
podem vir a se mostrar extremamente subjetivos e – por 
que não? – arbitrários. Sob o rótulo de “sérios indícios” 

da prática de lavagem de dinheiro subsistem diversas 
condutas e operações, não especificadas pela própria lei, 
que podem ser consideradas equivocadamente como 
“suspeitas”, sendo indevidamente enviadas ao órgão fisca-
lizador. Uma vez violado, o sigilo jamais retorna. Terceiro, 
quando se cuida da classe da advocacia, parecem existir 
peculiaridades normativas, de hierarquia constitucional (art. 
133 da Constituição da República) e ordinária (Estatuto da 
Ordem dos Advogados), que enfeixam proteções ainda mais 
contundentes na confidencialidade das informações forne-
cidas por um cliente, sobretudo em decorrência de questões 
relativas ao direito de defesa.

Cabe, ainda, ressaltar o forte impacto social relacionado à 
discussão a ser realizada. Importa a qualquer advogado – mas, 
muito especialmente, ao advogado empresarial, tributarista, 
trabalhista e criminal – e a qualquer cliente – pessoa física ou 
jurídica – saber (i) se o dever de comunicação pode ser justi-
ficado do ponto de vista constitucional e (ii) em caso positivo, 
quais os seus limites e, por conseguinte, em quais hipóteses 
delimitadas existe a obrigação jurídica de reportar atividades 
reputadas como suspeitas em sacrifício do sigilo profissional. 
Trata-se de questão sensível à segurança jurídica e à preservação 
das expectativas dos clientes e dos próprios advogados.

Neste trabalho, proponho-me a analisar o dever de comu-
nicação, direcionado à classe da advocacia, sob o enfoque do 
Direito Constitucional e da Teoria do Direito – com aportes, espe-
cialmente, da teoria dos sistemas jurídicos e das normas jurí-
dicas. Isso significa, em primeiro lugar, que não me ocuparei das 
relevantes problemáticas acerca da intervenção do advogado na 
prática de lavagem de capitais (imputabilidade penal e partici-
pação delitiva) e acerca do recebimento de honorários advoca-
tícios maculados. E, em segundo lugar, que a verdade ou falsidade 
da tese a ser defendida independe do modo pelo qual, even-
tualmente, o assunto venha a ser regulamentado pela Ordem dos 
Advogados do Brasil3 ou julgado pelo Supremo Tribunal Federal4. 
Em verdade, a delimitação do âmbito de proteção do sigilo profis-
sional e a averiguação acerca da constitucionalidade da norma 
interventiva – e, em caso positivo, do grau de sacrifício permitido 
na confidencialidade das relações privadas – são empreendi-

É impensável que um empresário se sinta 
confortável em entregar sua documentação 
contábil e tributária a um contador que, por lei, 
está obrigado a fazer juízos de valor, com 
propósito de delação a um órgão estatal 
fiscalizador, acerca da existência ou não de 
indícios da prática de lavagem de dinheiro.
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mentos acadêmicos que se prestam a produzir uma teoria do 
erro hermenêutico, pois balizam toda e qualquer discussão polí-
tico-jurídica acerca do assunto, desde eventual procedimento 
regulamentador do órgão de classe até a interpretação de magis-
trados acerca do direito constitucional de colisão ou da punibi-
lidade criminal dos agentes porventura envolvidos – inclusive 
advogados. Neste último caso, a construção da dogmática consti-
tucional pode servir como parâmetro para que se afiram questões 
como risco permitido, conduta neutra, participação delitiva e 
“cegueira deliberada” (willful blindness).

Atento aos princípios da unidade e da concordância prática 
da Constituição, meu propósito é defender a tese da nulidade 
parcial sem redução de texto (inconstitucionalidade parcial): 
a obrigação de reportar prevista no art. 9º, inc. XIV, combinado 
com o art. 11, ambos da Lei n. 9.613/1998, com redação dada 
pela Lei n. 12.683/2012, pode ser reputada constitucional, 
desde que seja lida a partir dos limites materiais estabelecidos 
pelo princípio constitucional da isonomia. Este é o standard 
normativo que, relativamente às atividades advocatícias, filtra 
as hipóteses sobre as quais referida obrigação jurídica pode 
incidir e não pode incidir. Em suma, o argumento da isonomia 
estabelece que o dever de reportar, relativamente à classe dos 
advogados, é constitucional apenas nas hipóteses em que estes 
exerçam atividades atípicas da advocacia. Em todas as ativi-
dades típicas, desde a representação processual até consultorias 
jurídicas sem vínculo com litígio, estão os advogados consti-
tucional e infraconstitucionalmente desobrigados a reportar 
operações suspeitas de seus clientes.

2 DELIMITAÇÃO DO ARGUMENTO: SIGILO PROFISSIONAL, 

POLÍTICA DE COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO, CEDÊNCIA 

RECÍPROCA, INTERVENÇÃO PERMITIDA E NULIDADE PARCIAL

A tradição anglo-americana dá o nome de Attorney-Client 
Privilege à blindagem das informações compartilhadas entre 
advogado e cliente contra indevidas intromissões externas5. Tal 
garantia de sigilo funda-se na relação de confiança e lealdade 
pressuposta pela própria natureza do exercício profissional e 
direciona-se tanto à tutela dos interesses do causídico – que, 
para bem exercer seu ofício, deve inebriar-se com a tranquila 
convicção de que pode dispor das informações do jeito mais 
adequado, inclusive revelando-as a terceiros apenas na medida 
em que seja interessante do ponto de vista estratégico – quanto 
aos interesses do cliente – que, não raro, se vê diante da difícil 
situação de ter de abrir mão de seus mais íntimos segredos (ou 
de sua empresa) com o objetivo de defender-se ou de aconse-
lhar-se para a realização de lícitas práticas futuras.

Todavia, por não ser direito absoluto6, o sigilo profissional 
está sujeito à relação de cedência recíproca7, representada pela 
viabilidade de parcial sacrifício quando balanceado com normas 
de igual hierarquia jurídica8. No plano internacional9, não parece 
haver dúvida de que a política de combate ao crime de lavagem de 
capitais, como manifestação legítima do dever estatal de proteção 
suficiente10, justifica o abrandamento do sigilo profissional em 
determinadas circunstâncias, inclusive quando se trata de pres-
tação de serviços advocatícios. Aliás, conforme bem salienta 
Heloisa Estellita, as Recomendações n. 22 e 23 do FATF/Gafi, que 
incluíram ainda, em 2003, os legal professionals no rol de profis-

sionais sujeitos às cautelas preventivas da lavagem de dinheiro, 
tiveram notório impacto na elaboração da Lei n. 12.683/201211.

A preocupação mundial tem fundamento. A lavagem de 
capitais é um tipo de meta-crime que torna financeiramente 
rentáveis todos os crimes antecedentes e que projeta ao futuro 
incentivos para a prática de novos e graves delitos – como tráfico 
internacional de drogas e terrorismo –, com virtual obtenção de 
novas recompensas. Medidas preventivas, fiscalizatórias e repres-
sivas representam um valor para o bem-estar comunitário12, já 
que identificam, monitoram e resgatam recursos obtidos por 
meios ilícitos13 e inibem não só a própria lavagem de dinheiro, 
como também a prática dos crimes que a ela se antecipam14.

Há, no entanto, limites a essa permissividade normativa 
de intervenção, representados pelas noções de intervenção 
permitida e intervenção proibida, que se relacionam com a 
justificação constitucional e proporcionalidade da restrição ao 
direito fundamental. A espécie de intervenção permitida que 
nos interessa neste ensaio é aquela derivada do direito cons-
titucional de colisão, na qual, em um primeiro momento, 
o legislador ordinário concretiza um limite constitucional a 
direito individual (no caso, derivado da política de combate à 
lavagem e do dever de proteção suficiente) e, em um segundo 
momento, os tribunais interpretam a referida restrição de forma 
a substantivamente limitar o limite 15, sacrificando, no menor 
grau possível, o direito fundamental atingido.

Nesse ponto, poderíamos dizer, com Aleksander Peczenik 
(1989), que a interpretação realizada pelo jurista é a ponte que 
liga a normatividade prima facie deduzida do direito estabe-
lecido (established law) e a normatividade que se alcança na 
análise de um problema concreto, com todas as coisas conside-
radas (all things considered)16, cuja complexidade não pode ser 
reduzida a fórmulas prévias e abstratas. A distinção é relevante 
para o presente ensaio por um motivo simples: a radicalidade do 
aspecto literal dos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n. 9.613/1998, os quais 
abusam de terminologias indefinidas e abertas (“qualquer” e 
“ou”) para firmar as abrangências subjetiva e temática totais da 
obrigação de comunicar, não se coaduna, em princípio, com o 
conteúdo normativo de outros standards constitucionais e infra-
constitucionais que apontam para lado oposto, isto é, para a 
proteção contundente do sigilo profissional, especialmente no 
tocante à classe de advogados.

No caso ora analisado, o meu argumento é que o dever de 
reportar da Lei n. 9.613/1998 pretende, em sua normatividade 
prima facie, impactar genericamente no âmbito de proteção do 
sigilo de todas as classes profissionais e atividades existentes, mas 
que, sob a perspectiva do princípio da isonomia, (i) a classe dos 
advogados possui especificidades de natureza constitucional (art. 
133 da Constituição da República e tratamento privilegiado dado 
à Ordem dos Advogados do Brasil) e infraconstitucional (Estatuto 
da Advocacia) que impedem que a norma do dever de comu-
nicação incida nas atividades típicas da advocacia (inclusive 
consultorias jurídicas sem litígio direto), não obstante, (ii) possa 
tal norma ser aplicada às atividades atípicas.

Em suma, pretendo demonstrar que uma mera interpre-
tação sistemática – realizada com o intuito de superar a ponte 
que liga a normatividade prima facie, com todas as suas 
aparentes antinomias e incoerências, e a interpretação consti-
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tucionalmente adequada – é capaz de 
desvendar que não existe inconstitu-
cionalidade total na previsão do dever 
de comunicação previsto na Lei n. 
12.683/2012, desde que, na leitura da 
referida obrigação jurídica, seja levado 
a sério os limites materiais traçados pelo 
conteúdo do princípio da isonomia. O 
argumento, por conseguinte, pugna pela 
aplicação da técnica interpretativa da 
nulidade parcial sem redução de texto, 
que é espécie hermenêutica inserível na 
hipótese de aferição da inconstituciona-
lidade parcial17 de ato normativo: dado 
que a obrigação jurídica constitui um 
conceito que depende de enunciados 
perspectivos18, não se aplicando direta-
mente a ações em si, e sim a descrições 
dessas ações dependentes do contexto 
em que as proposições normativas vêm 
a ser proferidas, a ideia é excluir da tutela 
jurídica obrigacional algumas descrições 
de casos possíveis de incidência, isto é, 
excluir do dever de reportar descrições 
relativas às atividades típicas da advo-
cacia, de forma a preservar a validade de 
outras descrições possíveis do referido 
dever, nomeadamente no que se refere 
à sua incidência em atividades atípicas 
da advocacia e em atividades consultivas 
exercidas por outras classes profissionais.

Todo o esforço intelectual a ser 
empregado, em verdade, pode ser consi-
derado como uma síntese racional 
das normas postas a partir do método 
que Scott Shapiro (2011), valendo-se 
da terminologia da filosofia da ciência, 
chamou de “revisão mínima”19: minha 
ideia, aqui, é inserir de forma prudente 
e não subversiva, no planejamento 
jurídico-constitucional, a nova prática 
(obrigações jurídicas previstas na Lei n. 
12.683/2012), abandonando, na menor 
medida possível, a liberdade presumida 
na prática antiga. Isso pressupõe que a 
construção a ser exposta não caia em 
radicalismos e tenha, portanto, jogo de 
cintura quanto à tensão que, em uma 
leitura sistemática, existe entre a litera-
lidade da Lei da Lavagem de Dinheiro e 
o propósito de outras normas constitu-
cionais e infraconstitucionais igualmente 
vigentes e válidas.

3 NÍVEIS DE PROTEÇÃO AO SIGILO 

PROFISSIONAL

A natureza e a extensão dos deveres 

jurídicos do advogado, na temática 
relativa à prevenção da prática do crime 
de lavagem de dinheiro, depende do grau 
de satisfação concreta que, politicamente, 
pretende-se conferir ao princípio cons-
titucional do sigilo profissional, quando 
contrastado com a importância social da 
prevenção de novos métodos e técnicas e 
da repressão de agentes criminosos.

Abstratamente, pode-se afirmar 
que, a depender da opção legislativa 
quanto à força normativa do prin-
cípio do sigilo profissional, podemos 
encontrar cinco cenários possíveis20 no 
que se refere, especificamente, ao dever 
de comunicação: 

Proteção absoluta ao sigilo: Não 
se pode exigir, em nenhuma hipótese, 
que o advogado reporte a autoridades 
competentes operações suspeitas de 
pessoas físicas ou jurídicas que contra-
taram seus serviços.

Proteção ampla ao sigilo: O dever 
de reportar pode ser exigido apenas rela-
tivamente a atividades não-privativas ou 
atípicas da advocacia, ficando todas as 
atividades privativas ou típicas abrangidas 
pela proteção do sigilo, estejam ou não 
elas relacionadas com um litígio concreto 
ou possível. Nessa categoria, a proteção 
alcançaria tanto casos de representação 
de um cliente em processos judiciais, 
administrativos, arbitragem, conciliação e 
mediação, quanto a delimitação consultiva 
de situações jurídicas, estejam ou não elas 
ligadas a um litígio concreto.

Proteção intermediária ao sigilo: O 
dever de reportar deve ser exigido tanto 
nas atividades atípicas quanto nas ativi-
dades típicas da advocacia, incidindo, 
neste último caso, todavia, apenas nas 
hipóteses em que a assessoria jurídica 
não está diretamente vinculada a um 
litígio concreto. Nessa hipótese, similar-
mente à anterior, a proteção alcançaria 
casos de representação de um cliente 
em processos judiciais, administrativos, 
arbitragem, conciliação e mediação. 
Todavia, ao contrário da proteção ampla, 
a proteção à consultoria jurídica não abar-
caria consultorias jurídicas de cunho mera-
mente preventivo, como planejamentos 
tributários, empresariais e trabalhistas.

Proteção restrita ao sigilo: O dever 
de reportar só não deve incidir sobre 
atividades advocatícias que envolvam 
diretamente o direito de defesa. Ou seja, 

só se protegem casos de representação 
em processos judiciais, administrativos, 
arbitragem, conciliação e mediação.

Proteção nula ao sigilo: os advo-
gados devem comunicar as autoridades 
competentes sempre que tenham contato 
com clientes supostamente envolvidos 
com a prática de lavagem de dinheiro.

Conforme argumentarei abaixo, o 
exame do princípio da isonomia conduz 
à conclusão de que a opção legislativa 
do designer constitucional e infracons-
titucional brasileiro, no que se refere 
especificamente à classe da advocacia, 
foi pela proteção ampla ao sigilo. Por 
conseguinte, a despeito de o dever de 
comunicação não poder ser considerado 
inconstitucional, existe, no ordenamento 
jurídico pátrio, proteção total às ativi-
dades típicas da advocacia, incluindo 
consultorias empresariais, trabalhistas e 
tributárias, e ausência de proteção às 
atividades atípicas da advocacia, por 
força do princípio da igualdade.

4 A IMPLAUSIBILIDADE DOS EXTREMOS 

(PROTEÇÃO NULA E PROTEÇÃO 

ABSOLUTA AO SIGILO PROFISSIONAL DOS 

ADVOGADOS)

Segundo a já citada técnica de revisão 
mínima proposta por Scott Shapiro, a 
incoerência de normas jurídicas válidas 
deve ser administrada de modo a 
tornar consistentes os juízos normativos 
mais recentes (no caso, as obrigações 
previstas na Lei n. 12.683/2012) com os 
juízos normativos anteriores (ausência 
de incidência da obrigação de comunicar 
à classe dos advogados). Isso pressupõe 
que o intérprete, de um lado, abandone 
o mínimo possível (as little as possible) 
a prática antiga, ajustando a nova prática 
a partir de seus elementos marginais, até 
encontrar uma zona de equilíbrio global-
mente aceitável.

Os paradigmas de proteção nula e 
de proteção absoluta ao sigilo, por serem 
demasiadamente subversivos, violam a 
técnica de revisão mínima. Não é neces-
sário, aqui, tecer considerações mais 
profundas sobre o primeiro paradigma, 
que não é defendido academicamente, 
salvo engano, por nenhum teórico do 
Direito brasileiro. Basta consignar que, ao 
exigir do advogado que reporte quaisquer 
operações suspeitas de clientes, inde-
pendentemente da natureza de assesso-
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ramento jurídico em questão, tal posicionamento acaba por (i) 
diluir a noção mesma de representação jurídica, que se baseia 
na relação de confiança entre contratante e contratado e por (ii) 
extirpar da ordem jurídica o direito de defesa, já que o Estado, 
em um de seus órgãos, sempre terá em mãos a verdade dos 
fatos a ser discutida em processo judicial. Nada disso tem 
mínimo respaldo na ordem jurídica pátria.

A proteção ampla ao sigilo, todavia, merece maior atenção. 
É a posição defendida, por exemplo, por Luiz Flávio Gomes. 
Embora não mencione expressamente, o autor propõe uma 
versão da tese da nulidade parcial sem redução de texto mais 
forte do que a ora defendida: o art. 9º, inc. XIV, da Lei n. 
9.613/1998, com a redação dada pela Lei n. 12.683/2012, seria 
inconstitucional em todos os casos em que seja aplicado sobre 
a atividade advocatícia21, independentemente de se tratar de 
atividade típica ou atípica. Nesse sentido, embora o autor não 
faça maiores esclarecimentos a respeito, é de se imaginar que 
o suporte fático da norma seria compatível com a atividade de 
todos os demais agentes que, durante determinada operação 
profissional, vêm a ter conhecimento de operações suspeitas 
relativas à prática de lavagem de dinheiro, mesmo que esses 
agentes também estejam albergados por normas específicas 
concernentes a sigilo profissional.

Flávio Gomes chega a essa conclusão por duas vias inde-
pendentes. A primeira diz respeito à violação do princípio da 
proporcionalidade, em especial no tocante aos subprincípios da 
necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Segundo 
ele, o Estado dispõe de meios menos gravosos para angariar os 
meios de prova necessários à punição dos agentes e das organi-
zações criminosas que praticam o crime de lavagem de capitais, 
como o dever de informação incidente sobre inúmeros outros 
agentes, os profissionais especializados do Coaf, o cruzamento 
de informações bancárias, a quebra de sigilo bancário, as inter-
ceptações telefônica e ambiental, o apoio da receita federal, 
a colaboração internacional etc. A segunda tem a ver com o 
papel de destaque conferido pelo art. 133 da Constituição da 
República no jogo democrático, o que justificaria maior proteção 
do segrego confessado a essa classe profissional.

O argumento de Luiz Flávio Gomes falha porque ignora a 
distinção entre atividades típicas e atípicas da advocacia, a ser 
estudada em momento oportuno. Embora o próprio autor reco-
nheça existir discussão sobre a responsabilidade do advogado 
quando ele assessora uma transação comercial, bancária, 
imobiliária, financeira etc. (GOMES, 2012), em nenhum 
momento ele explicita as razões pelas quais a proteção do 
sigilo do advogado deve receber tratamento desigual também 
em operações que não são de sua alçada exclusiva. Pois se a 

Constituição estabelece uma proteção especial ao advogado 
– como, de fato, estabelece –, não faz sentido supor que 
essa proteção tenha como propósito blindar atividades que 
poderiam ser tão bem ou melhor desenvolvidas por indivíduos 
que não cursaram a faculdade de direito.

Ademais, o argumento da ofensa ao princípio da propor-
cionalidade também não convence. Conforme esclarecem 
Dimoulis e Martins (2011), no exame da necessidade da 
medida interventiva, a mensuração do impacto ou gravidade 
dos meios, em juízo comparativo, envolve três problemas 
centrais, a serem superados mediante argumentação falseável. 
Um de intensidade: saber qual dos meios é menos gravoso 
ao titular do direito. Um de adequação: encontrar formas para 
medir a relação com o fim almejado. E um de custo: saber o 
investimento estatal pressuposto para tomar a medida proposta. 
O argumento de Flávio Gomes, do jeito em que formulado, 
não desafia nenhuma dessas questões. Primeiro, não é nada 
óbvio que a ofensa ao sigilo seja algo mais gravoso do que, por 
exemplo, o emprego de interceptação telefônica ou ambiental. 
Flávio Gomes não especifica, em nenhum momento, qual 
critério utiliza para formar a sua lista de prioridades. Segundo: 
medidas como interceptações telefônicas são muito mais 
custosas, do ponto de vista de investimento estatal, do que 
comunicações realizadas por particulares que vêm a se colocar, 
em razão de contrato de prestação de serviços, em situação 
privilegiada de informação acerca de operações suspeitas de 
lavagem de dinheiro. E terceiro, a alegada violação ao subcri-
tério da necessidade poderia ser estendida à grande maioria 
das demais profissões cujo exercício pressupõe certo grau de 
confidencialidade: por que exigir do contador que delate seu 
cliente se existem alternativas viáveis como interceptação tele-
fônica, escuta ambiental, cruzamento de dados, colaboração da 
Receita Federal etc.? 

O cotejamento das diretrizes supranacionais que regem 
a temática da lavagem de capitais com as normas jurídicas 
nacionais parece sugerir que a tese da inconstitucionalidade 
total, relativamente à classe da advocacia, pressupõe indevida 
radicalização do direito ao sigilo profissional, o que não se 
coaduna com uma argumentação jurídica adequada e nem com 
o modo como o tema tem sido tratado em âmbito mundial. 
Quando se trata de adequação constitucional do dever de 
comunicação, melhor do que sustentar a inconstitucionalidade 
irrestrita de quaisquer limites ao sigilo profissional é reconhecer 
a viabilidade jurídica desses limites e, passo seguinte, esclarecer 
detidamente, por questão de clareza e segurança jurídica, quais 
são as suas fronteiras objetivas, isto é, os limites dos limites.

5 A CONSTITUCIONALIDADE DO DEVER DE COMUNICAÇÃO 

APENAS COM RELAÇÃO A ATIVIDADES ATÍPICAS DA ADVOCACIA: 

O ARGUMENTO DA ISONOMIA

O princípio constitucional da isonomia é a chave para que 
compreendamos a constitucionalidade dos dispositivos da Lei 
n. 12.683/2012 e os limites do dever de comunicação relati-
vamente à atividade advocatícia. Na condição de valor moral 
abstrato, a “igualdade” está submetida a incontáveis diver-
gências filosóficas que vão desde seu papel em uma teoria da 
justiça até o peso político que lhe deve ser conferido na orga-

Em todas as atividades típicas, desde a 
representação processual até consultorias 
jurídicas sem vínculo com litígio, estão os 

advogados constitucional e 
infraconstitucionalmente desobrigados a 

reportar operações suspeitas de seus clientes.
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nização efetiva das instituições e normas 
concretas de uma dada sociedade. 
Aqui, todavia, dado os limites de 
minhas pretensões, passarei ao largo de 
discussões mais profundas.

Parto de uma proposição simples 
formulada por Bandeira de Mello – e, 
segundo julgo, genérica o bastante para 
ser considerada pouco ou nada contro-
vertida –, que é suficiente para sustentar 
o argumento a ser construído: por via do 
princípio da igualdade, o que a ordem 
jurídica pretende firmar é a impossibi-
lidade de desequiparações fortuitas ou 
injustificadas (BANDEIRA DE MELLO, 
1984, p. 25). O princípio da igualdade, 
que detém natureza relacional, 
demanda que os objetos de compa-
ração, que são os candidatos a serem 
tratados de forma mais igual ou mais 
desigual, sejam selecionados e escrutini-
zados a partir de critérios ou medidas 
materiais (CANOTILHO, 2003, p. 1295) 
normativamente traçados pelo ordena-
mento jurídico contextual.

Quando se trata de dever de reportar 
práticas suspeitas de lavagem de dinheiro, 
existem normas constitucionais e infra-
constitucionais que elucidam os critérios 
materiais para que a classe da advocacia 
seja tratada de forma desigual quanto 
às suas atividades típicas e de forma 
igual quanto às suas atividades atípicas. 
Portanto, o argumento da isonomia, na 
temática relacionada à incidência do 
dever de comunicar na atividade advo-
catícia, age em duas vertentes. A primeira 
é de cunho negativo: a tentativa de esta-
belecer tratamento diferenciado às ativi-
dades atípicas da advocacia consiste 
em um tipo de desequiparação injus-
tificada e, portanto, não se sustenta do 
ponto de vista constitucional. A segunda 
é de cunho positivo: as atividades típicas 
da advocacia gozam de privilégios 
normativamente traçados – ligados, 
sobretudo, às prerrogativas e direitos 
conferidos pelo Estatuto da Advocacia – 
que justificam, do ponto de vista cons-
titucional, tratamento com algum grau 
de desequiparação. Em termos procedi-
mentais, o argumento da isonomia (i) 
chama nossa atenção para os fatores de 
discriminação que podem ser traçados 
legitimamente a partir da ordem jurídica 
posta; e (ii) eleva tais fatores à condição 
de critérios de avaliação de eventual 

tratamento diferenciado à classe dos 
advogados.

O pressuposto de toda essa atividade 
interpretativa é que consigamos enxergar 
os aspectos da atividade advocatícia 
que podem servir como base para uma 
distinção de tratamento justificável. 
Daí o argumento de a isonomia primar 
pela necessidade teórica de estabelecer 
distinções sérias e convincentes entre 
as atividades que podem ser conside-
radas típicas da advocacia e aquelas que 
podem ser consideradas atípicas.

5.1 ATIVIDADES TÍPICAS E ATÍPICAS DA 

ADVOCACIA

Como adiantado acima, traçar, seja 
via análise conceitual, seja via pesquisa 
empírica, as características que identi-
ficam e, eventualmente, tornam espe-
ciais, quando comparadas a outras 
atividades congêneres, o exercício da 
advocacia, ajuda-nos na compreensão 
da tutela jurídico-constitucional dada às 
atividades privativas e às atividades não 
privativas da advocacia, bem como dos 
diferentes efeitos jurídicos que de cada 
uma pode derivar.

Minha pretensão neste ponto do 
estudo, todavia, não é elaborar uma lista 
de exemplos práticos específicos que 
dê conta da complexidade com a qual 
o advogado interage no mundo que o 
circunda. Ao contrário, o propósito deste 
trabalho é o de fixar um fundamento 
constitucional discernível e convin-
cente que não despreze a diferença 
qualitativa das atividades exercidas pelos 
advogados e que seja capaz de amparar 
o reconhecimento de que o ordena-
mento jurídico confere a tal diferença 
tratamento peculiar. O estabelecimento 
do fundamento normativo confecciona 
uma moldura dentro da qual podem 
se inserir diversas ações não completa-
mente teorizáveis praticadas por advo-
gados: afirmar que esta ou aquela 
atividade concreta recai dentro deste 
ou daquele conceito a ser apresentado 
constitui esforço lógica e temporalmente 
posterior à análise ora proposta.

Do ponto de vista conceitual, 
Pierpaolo Bottini subdivide, de forma 
muito esclarecedora, as atividades 
advocatícias em quatro categorias que 
aparecem nos casos centrais de nossas 
práticas corriqueiras: (i) advogados 

togados, assim denominados aqueles 
que representam clientes em contencioso 
judicial ou extrajudicial; (ii) advogados 
de consultoria jurídica para litígios, 
que prestam consultoria ou proferem 
pareceres voltados especificamente a 
litígios judiciais ou extrajudiciais atuais 
ou futuros; (iii) advogados de consul-
toria ou assessoria jurídica estrita, que 
analisam a situação jurídica do cliente 
ou da operação por ele pretendida, limi-
tando-se à análise ou aconselhamento 
jurídico, sem relação direta com um 
litígio; e (iv) profissionais de consul-
toria ou operação extrajurídica, carac-
terizados como aqueles que assessoram 
ou colaboram materialmente para 
operações financeiras, comerciais, tribu-
tárias ou similares, sem que tal se limite 
à análise jurídica (ex. advogado manda-
tário para atividades extraprocessuais, 
gestor de fundos, analista financeiro, 
contador). (BOTTINI, 2014, p. 81)

Frise-se que, embora estáticas na 
definição, tais categorias por vezes 
aparecem, no dia-a-dia, confusas ou 
mesmo misturadas umas com as 
outras, de modo que apenas diante da 
concretude do caso pode o intérprete 
discernir a atividade específica que se 
trata – e, por conseguinte, alcançar a 
solução jurídica adequada.

Não obstante, a despeito de conter, 
em si mesma, interessante e abrangente 
delimitação das atividades que tipica-
mente se verificam na dinâmica dos 
escritórios de advocacia, a classificação 
proposta por Bottini refere-se exclusiva-
mente à relação externa existente entre 
advogado-cliente, mas não às relações 
internas existentes entre o advogado e 
o corpo de profissionais de seu próprio 
escritório. Para suprir essa incompletude, 
creio ser interessante acrescentar, nas 
atividades desempenhadas por advo-
gados, um gênero referente às ativi-
dades internas, ficando a classificação de 
Bottini circunscrita às atividades externas 
exercidas pela classe.

Do ponto de vista interno, advogados 
tomam, a todo momento, providências 
estratégicas de natureza jurídica e extra-
jurídica. Embora a normativa da Ordem 
dos Advogados por vezes conduza a 
impressão diversa, o escritório de advo-
cacia muito se assemelha a um genuíno 
empreendimento empresarial, já que as 
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condições de sucesso de um e de outro relacionam-se com a 
capacidade de gerir os procedimentos e condutas de forma a 
potencializar a qualidade e eficiência da prestação de serviço 
e, assim, alcançar o lucro pretendido. Ser bem-sucedido na 
advocacia pressupõe não apenas o desenvolvimento e manu-
tenção do espírito empreendedor que anima os empresários 
de sucesso, como também a disposição de adquirir o conhe-
cimento extrajurídico imprescindível ao planejamento estra-
tégico. A exigência, neste ponto, é que o advogado, que não 
é contador, economista, gestor de pessoas ou marqueteiro, 
esteja, de um lado, munido ao menos com uma visão pano-
râmica de todas essas matérias, e, de outro, busque cooperação 
com especialistas do ramo e recrute seu escritório com advo-
gados de notória competência técnico-estratégica, a fim de que 
possa crescer com consiliência e responsabilidade profissional.

Se levada a sério a distinção ora proposta, de atividades 
internas e externas, o problema do dever de comunicação 
ganha contornos ainda mais sérios e complexos. Poderíamos, 
por exemplo, conceber um caso hipotético que se subdivide 
em duas situações problemáticas. Imagine-se que o Dr. X, 
sócio da banca de advogados, atribuísse, por logística interna 
do escritório, o exame de documentos suspeitos apresentados 
pela empresa A, cliente do escritório, ao Dr. Y, advogado pleno 
que compõe a equipe de direito societário. Dessa premissa em 
comum, surgiriam outras duas possibilidades. Primeira hipótese: 
imagine-se que ao Dr. Y incumbisse tão-somente a análise 
técnico-jurídica dos referidos documentos, com posterior expo-
sição de suas impressões em uma reunião com o Dr. X – isto é, 
que não haveria, sobre o Dr. Y, nenhuma exigência hierárquica 
quanto ao acompanhamento do caso, com contato pessoal 
com o cliente ou formulação de medidas judiciais e extrajudi-
ciais cabíveis. Segunda hipótese: imagine-se que ao Dr. Y fosse 
repassado todo o assessoramento da empresa A, sem que os 
indícios de lavagem de capitais viessem a ser expostos ao Dr. 
X. Nessas duas hipóteses específicas, que possuem traços bem 
peculiares, o dever de comunicação recairia apenas sobre o 
Dr. X, apenas sobre o Dr. Y, ou sobre ambos? Essas questões 
não são nada triviais: a depender da interpretação dada ao 
problema, a exigência de comunicação poderia adquirir feições 
extremamente rigorosas, como que um tipo de up-the-ladder 
reporting atribuível, por exemplo, a advogados juniores, a 
ponto de demandar que as atividades gerenciais internas dos 
escritórios de advocacia venham a ser repensadas. A distinção 
entre atividades internas e externas, todavia, não parece ter sido 
suscitada em outros estudos da doutrina brasileira. Trata-se, 
em verdade, de uma sugestão que faço, aqui, para reflexão. Se 

seguido o entendimento defendido neste estudo, a tese é rela-
tivamente simples: atividades internas são atividades típicas, e, 
portanto, também estão albergadas pela proteção do sigilo.

Voltemos, todavia, às atividades externas. Diante da classi-
ficação de Bottini, a dúvida que erige é, sobretudo, saber se 
a proteção ao advogado deve abranger apenas causas que 
envolvam diretamente o direito de defesa (advogados togados 
e advogados de consultoria jurídica para litígios) ou se também 
deve abarcar a consultoria jurídica sem vínculo com litígio 
(consultoria jurídica estrita) e/ou a consultoria ou operação 
extrajurídica. A depender da resposta a essa questão, o advogado 
pode vir a ser responsabilizado juridicamente, inclusive penal-
mente, pelo fato de não elaborar tempestivamente relatórios 
acerca das operações suspeitas de seus clientes.

A discussão travada nesse estágio é uma disputa entre os 
paradigmas de proteção ampla, intermediária e restrita ao sigilo. 
Existe, portanto, uma zona de penumbra na qual os teóricos, 
embora consintam na viabilidade de o dever de comuni-
cação incidir, de alguma forma, sobre a classe dos advogados, 
divergem entre si acerca do exato alcance desse dever, especial-
mente quanto à tutela jurídica da consultoria não relacionada 
com litígio atual ou futuro.

O Procurador da República Rodrigo de Grandis, por 
exemplo, reconhece que, a pretexto de perseguir condutas 
delituosas vinculadas à prática de lavagem de capitais, não se 
pode erodir a relação de confiança entre advogado e cliente 
em causas permeadas pelo direito constitucional de defesa. 
Para ele, dois tipos de prestações de serviços advocatícios são 
abarcados pela intangibilidade: (i) a defesa de interesse em 
processo concreto e (ii) a formulação de consultoria sobre 
específica situação jurídica a respeito de um processo judicial, 
tal como o aconselhamento acerca da conveniência ou não de 
realizar colaboração premiada, de confessar o crime, de reparar 
o dano, e assim por diante (GRANDIS, 2011, p. 128). Em outros 
termos, subsistiria a obrigação de delatar eventuais clientes 
em outros casos de consultoria – rectius: em consultorias em 
sentido estrito –, mormente a de natureza tributária, já que 
recai sobre a melhor forma ou o modo mais eficaz – leia-se, 
menos suspeito aos olhos das autoridades investidas da perse-
cução penal – de ocultar ou dissimular valores obtidos crimino-
samente (IDEM, p. 129).

A visão de Grandis, a despeito de cautelosamente cons-
truída, não se sustenta. Em primeiro lugar, o tratamento que 
o autor confere à atividade de consultoria tributária parte da 
premissa de que existe entre empresas e advogados, quase 
que necessariamente, um conluio ou, quando menos, uma 
tendência direcionada à prática ou perpetuação de crimes 
contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro. Espero estar 
errado: a despeito de ser um respeitável doutrinador e profis-
sional, não deixa de chamar a atenção, no artigo em apreço, 
indícios de que Grandis possui uma postura injustificadamente 
enviesada contra a classe dos advogados. Não parece haver 
outra explicação para o fato de o autor questionar sarcastica-
mente qual o fundamento razoável para impor obrigações rela-
cionadas à lavagem a outros profissionais e não aos senhores 
advogados (sic) (IDEM, p. 127).

Seja como for, em termos dogmáticos, trata-se de um posi-

A lavagem de capitais é um tipo de 
meta-crime que torna financeiramente 

rentáveis todos os crimes antecedentes e que 
projeta ao futuro incentivos para a prática de 

novos e graves delitos – como tráfico 
internacional de drogas e terrorismo –, com 

virtual obtenção de novas recompensas.
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cionamento que parte de uma presunção 
de má-fé que não encontra respaldo na 
ordem jurídica. A consultoria tributária, a 
despeito de não se voltar diretamente a 
ato de defesa em um processo judicial 
ou administrativo específico, é exercida 
por advogados especializados no afã 
de reduzir, racionalmente e dentro dos 
limites da lei, a carga tributária suportada 
pelas empresas, a fim de potencializar 
a rentabilidade de suas atividades. Não 
à toa, a doutrina tributária costuma 
distinguir a prática de elisão fiscal, que 
se destina ao planejamento estratégico 
com vistas a evitar a ocorrência do fato 
gerador, e de evasão fiscal, que se dire-
ciona à supressão do pagamento do 
tributo. O argumento de Grandis, para 
ser aceitável, deveria explicar o porquê 
de a obrigação de comunicar suspeitas 
de a prática de lavagem de dinheiro ser 
atribuível também àquele advogado que, 
de boa-fé, se limita a analisar a atual 
situação jurídico-tributária de seu cliente, 
recomendando, por exemplo, que tal 
ou qual maquinário não seja adquirido 
por contrato de compra e venda, e 
sim mediante leasing, tendo em vista 
as vantagens fiscais decorrentes deste 
último tipo de contrato.

Por sua vez, o advogado Pierpaolo 
Bottini, contra Grandis, entende que o 
tratamento da advocacia consultiva sem 
relação com litígio atual ou futuro deve 
ser o mesmo deferido àquela ligada a 
uma contenda judicial ou extrajudicial 
(BOTTINI, 2014, p. 83). Três premissas 
sustentam essa conclusão.

Em primeiro lugar, Bottini oferece 
um argumento semântico: embora 
a legislação supranacional estabeleça, 
de fato, tratamento mais contundente 
às consultorias jurídicas que não têm 
relação com litígio, fazendo incidir, sobre 
elas, o dever de comunicar, o fato é que, 
se melhor analisadas, as mencionadas 
consultorias, relacionadas a estrutu-
rações tributárias, comerciais, financeiras 
etc., sempre guardam a potencialidade 
abstrata de vincular-se a algum litígio 
futuro com o Fisco, a Justiça Criminal ou 
outras instituições fiscalizadoras: Mesmo 
na consultoria aparentemente desvin-
culada do contencioso é possível antever 
um litígio, senão, seria dispensável a 
assessoria naquela seara (IDEM). Sendo 
assim, as expressões “consultoria jurídica 

vinculada a litígio” e “consultoria jurídica 
desvinculada a litígio”, em verdade, 
estariam a referir-se a uma mesma 
realidade litigiosa, não se podendo traçar 
distinção normativamente relevante 
entre litígio atual ou futuro.

Em segundo lugar, o autor oferece 
um argumento de antinomia normativa 
aparente: o ordenamento jurídico, por 
um lado, exige a comunicação de ativi-
dades suspeitas em qualquer hipótese 
de prestação de serviço de consultoria 
e assessoramento, enquanto, por outro, 
parece blindar, em diversos dispositivos, 
a figura do advogado. Como se trata 
de leis com mesmo grau hierárquico, e 
como não há problemática relativa ao 
princípio da competência, os critérios 
para os quais devemos voltar a atenção 
são o cronológico e o de especia-
lidade. A exigência genérica e absoluta, 
retratada pelo termo “qualquer”, está 
contida em uma lei ordinária publicada 
em 2012, muito após, portanto, a edição 
do Estatuto da Ordem dos Advogados. 
Todavia, enquanto a primeira Lei possui 
conteúdo genérico quanto aos profis-
sionais que estão sujeitos a comunicar 
eventuais irregularidades, a segunda 
apresenta especificação dos direitos e 
deveres de profissionais específicos, 
quais sejam, os advogados. Dito isso, a 
solução mostra-se relativamente simples: 
a Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro, em seu art. 2º, § 2º, é muito 
clara em estabelecer que, no conflito 
normativo permeado pelos critérios de 
cronologia e especialidade, prevalece 
este sobre aquele. Em outros termos: 
vale o conteúdo da norma mais espe-
cífica, que, no caso, é o Estatuto da 
Advocacia.

Por conseguinte, estão protegidas 
pelo sigilo as atividades constantes do 
art. 1º do referido Estatuto, o qual inclui 
atividades de consultoria, assessoria e 
direção jurídicas. Por fim, Bottini apre-
senta um argumento substancial: o 
dever de reportar, mesmo nas consul-
torias estritas, macula profundamente 
[a] relação de confiança entre o profis-
sional e o cliente, e, por consequência, 
obstaculariza o regular exercício da 
profissão (BOTTINI, 2014, p. 86).

De minha parte, estou em total 
acordo com tudo isso. Mas, indo além, 
insta salientar que, se bem compreen-

didos, as teses de Bottini confirmam 
a tese ora defendida: o liame que liga 
todos os argumentos acima mencio-
nados é a constatação de que a atividade 
da advocacia possui especificidades que 
impedem que o dever de comunicação 
incida nas rotinas relativas à consultoria 
jurídica, seja ela direcionada a um caso 
específico, seja ela destinada ao desve-
lamento da situação jurídica de dada 
empresa, com o fim de realizar planeja-
mentos trabalhistas, tributários, e assim 
por diante. Em todos os casos, é o prin-
cípio da isonomia que explica e justifica a 
necessidade de tratar de forma diferen-
ciada a classe dos advogados.

5.2 FATORES DE DISCRIMINAÇÃO E PODER 

EXPLANATÓRIO E JUSTIFICATÓRIO DO 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA

Há, ao menos, dois fatores de discri-
minação normativamente traçados, rela-
tivos à classe da advocacia, que explicam 
algumas de nossas práticas comparti-
lhadas acerca do combate da lavagem 
de capitais e servem como parâmetro de 
justificação da necessidade de conferir 
tratamento diferenciado a algumas ativi-
dades exercidas pelos advogados.

Em primeiro lugar, ao contrário dos 
demais setores profissionais que estão 
sujeitos ao dever de reportar operações 
suspeitas praticadas por clientes, há ativi-
dades inerentes ao exercício da advo-
cacia que têm como característica serem 
manifestação concreta do direito de 
defesa constitucionalmente assegurado 
a qualquer cidadão. Como vimos no 
item anterior, tais atividades podem ser 
classificadas em duas categorias analitica-
mente discerníveis: “advogado togado” e 
“advogado de consultoria jurídica para 
litígio”. Ao contrário do que pode parecer 
em uma análise rápida e superficial, o 
interesse tutelado com a blindagem dos 
dados obtidos em situações de litígio não 
é apenas, e nem em maior medida, da 
categoria dos próprios advogados, e sim, 
sobretudo, do cidadão que contrata os 
seus serviços.

Conforme adiantei em outro estudo 
(TORRANO, 2016), o fato de o advogado 
ser considerado indispensável à admi-
nistração da justiça pelo art. 133 da 
Constituição da República, com todas 
as prerrogativas e imunidades daí 
derivadas, não é uma obra do acaso, 
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tampouco mero produto da ação de forças políticas orques-
tradas com o intuito de conferir prestígios e regalias a uma dada 
classe de profissionais liberais. Muito pelo contrário, trata-se de 
uma decisão política assentada na experiência histórica bem-su-
cedida de diversas sociedades.

A ideia de que uma pessoa tem o direito de escolher outra 
para defender seus interesses perante um tribunal é bela, 
honrável e antiga. Gregos e romanos já a conheciam e apli-
cavam: aqueles, por meio de seus talentosos oradores; estes, 
na República, pelos patroni causarum e, no Império, pela já 
regulada profissão de advocatus22. No ponto, o princípio da 
isonomia, do ponto de vista descritivo, ajuda a explicar as 
razões pelas quais a política mundial de combate à lavagem 
de dinheiro não chega ao ponto de colocar em cheque, nessas 
hipóteses específicas, a incidência irrestrita do sigilo profissional.

Em segundo lugar, embora a manutenção das informações 
de clientes em sigilo seja garantida genericamente no ordena-
mento jurídico brasileiro por normas constitucionais23 e infra-
constitucionais24, o constrangimento normativo relativamente à 
classe dos advogados é nitidamente mais intenso. O Estatuto da 
Advocacia (Lei n. 8.906/1994) confere a todos os advogados o 
direito de recusar-se a depor como testemunha em processo 
no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato rela-
cionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo 
quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como 
sobre fato que constitua sigilo profissional (art. 7º, inc. XIX). Por 
outro lado, o art. 33 do mesmo Estatuto dispõe que o advogado 
obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados 
no Código de Ética e Disciplina, dentre os quais se encontra o 
dever de guardar sigilo dos fatos de que tome conhecimento no 
exercício da profissão (art. 35 do Código de Ética da Advocacia). 
Ressalte-se, no ponto, que, segundo o art. 36, § 1º, do referido 
Código de Ética, [p]resumem-se confidenciais as comunicações 
de qualquer natureza entre advogado e cliente.

A maior intensidade de proteção legislativa conferida à classe 
dos advogados não pode ser ignorada pelo intérprete do direito. 
Aqui, diante desse fator normativo de discriminação, o princípio 
da isonomia serve, por um lado, para justificar tratamento diferen-
ciado ao advogado de consultoria jurídica estrita que, de boa-fé, 
exerce atividade consultiva privativa da advocacia (art. 1º, inc. II, 
do Estatuto da Advocacia), realizando assessoramento, consultorias 
e planejamentos empresariais, tributários e trabalhistas que não têm 
relação direta com um caso concreto – e, portanto, com o direito 
constitucional de defesa. Mas, por outro lado, em contrapartida, o 
princípio da isonomia presta-se também a explicar as razões pelas 
quais não se pode, em nenhuma hipótese, conferir tratamento 
distinto ao causídico que pratique atividade atípica da advocacia, isto 

é, atividade que poderia ser mais ou tão bem exercida por profis-
sionais de outras áreas de conhecimento, como economistas, conta-
dores, engenheiros etc. O tratamento diferenciado não se justifica, no 
ponto, porque confere privilégio singularizado sem a devida contra-
partida de justificação racional do ponto de vista constitucional.

5.3 ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS

Faz-se necessário esclarecer alguns pontos acerca do que 
foi construído nas páginas antecedentes, a fim de que o argu-
mento da isonomia não seja evocado em questões que fogem 
a seus limites normativos. Aqui, a distinção que deve ser feita 
é entre a tutela jurídica relativa à não incidência do dever de 
comunicação e a tutela jurídica relativa à colaboração reprovável 
com eventual prática de lavagem de dinheiro.

O argumento da isonomia, tal como aqui concebido, afirma 
apenas que a consultoria jurídica, de qualquer natureza, por ser 
atividade privativa de advogado, não se sujeita às obrigações de 
reportar previstas na Lei de Lavagem de Dinheiro. Isso significa 
dizer que o advogado, em suas atividades típicas, inclusive de 
consultoria jurídica sem litígio concreto ou visível, não pode ser 
sancionado civil, administrativa ou penalmente pelo simples 
fato de omitir-se na elaboração e no envio da referida comu-
nicação. Não precisa, em suma, se preocupar em enviar comu-
nicações periódicas ao Coaf, a menos que esteja envolvido em 
operações atípicas da advocacia.

Esse entendimento, todavia, nada diz a respeito de eventual 
viabilidade de punição criminal quanto à efetiva cumplicidade 
do advogado no crime de lavagem de dinheiro. Nada diz, enfim, 
acerca das interessantes discussões concernentes à tutela jurídico-
-penal das chamadas “condutas neutras”, que constituem contri-
buições agenciais não manifestamente puníveis a fato ilícito alheio.

Para citar um exemplo: Heloisa Estellita condiciona eventual juízo 
de punibilidade das condutas neutras ao encargo probatório, atri-
buível à acusação, de demonstrar que o risco criado pela contribuição 
do advogado interveniente pode ser juridicamente desaprovado 
(ESTELLITA, 2016a, p. 27). O argumento da isonomia defendido neste 
ensaio não conflita com esse posicionamento: pode-se perfeitamente 
acontecer de o advogado, por um lado, estar desobrigado normativa-
mente, em consultorias jurídicas estritas, de comunicar o Coaf acerca 
de suspeitas sobre a prática de lavagem de dinheiro por parte de um 
dado cliente, e, por outro, vir a ser investigado, processado e punido 
criminalmente por ter extrapolado, com suas condutas neutras, o 
risco permitido em sua assessoria jurídica. Nesses termos, o cuidado 
do advogado e o foco da discussão devem voltar-se ao momento 
em que ele aceita representar o seu cliente e à prudência dos poste-
riores atos concretos de assessoramento: é a partir deles que se forma 
eventual juízo de reprovação concernente à adequação, ou não, da 
prestação de serviço advocatício. Para esclarecer este ponto, pode-
ríamos pensar no exemplo proposto por Córdoba Roda (2006, p. 
81). Imagine-se que um cliente consulta um advogado empresarial 
acerca da licitude de transferir a terceiros bens existentes no Brasil que 
provêm de fatos, cometidos no estrangeiro, que são objeto de inves-
tigações criminais relativamente à licitude sua origem. Imagine-se, 
ainda, que o advogado, no caso, possui informação limitada, dado 
que as diligências da referida investigação ainda estão em andamento 
e, portanto, encontram-se inacessíveis. No caso, embora a prudência 
indique, em primeiro momento, que a atitude correta do advogado 

[...] existe, no ordenamento jurídico pátrio, 
proteção total às atividades típicas da 

advocacia, incluindo consultorias empresariais, 
trabalhistas e tributárias, e ausência de 

proteção às atividades atípicas da advocacia, 
por força do princípio da igualdade.
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seria a de aconselhar o cliente a não fazer 
nada com os bens, poder-se-ia dar o caso 
de que a inércia fosse extremamente preju-
dicial à situação econômica do cliente, e 
que, portanto, houvesse justificação razoável 
para que a opinião jurídica do advogado 
fosse favorável à negociação dos bens. 
A pergunta Pode o advogado ser, nessa 
hipótese, punido criminalmente por sua 
consulta jurídica? em nada arranha o fato de 
que, para o princípio da isonomia, ele não 
tem nenhum dever jurídico de comunicar 
ao Coaf acerca dos bens e das operações 
suspeitas que o seu cliente pretende realizar.

Vou além: o princípio da isonomia 
também nos ajuda a compreender, no 
ponto, que qualquer pesquisa acadêmica, 
da natureza que fosse, iria longe demais 
se se propusesse a dissolver, no âmbito 
das consultorias jurídicas estritas, a linha 
que separa a ação de boa-fé da ação de 
má-fé25. Boa-fé, má-fé, negligência e dever 
objetivo de cuidado são critérios norma-
tivos que informam o juízo de valor acerca 
das obrigações incidentes em qualquer 
outro profissional consultivo. Por que só 
aos advogados haveria algum tipo de trata-
mento privilegiado? Sendo assim, inexiste 
justificação dogmática possível à isenção 
de responsabilidade jurídico-criminal 
daquele advogado que (i) se engaja deli-
beradamente na prática de condutas-meio 
para o alcance da lavagem de capitais, tais 
como a elaboração de contratos sociais de 
emaranhados societários, assessoramento 
estratégico-tributário acerca dos melhores 
destinos para o dinheiro ilícito etc.; e que (ii) 
extrapola os limites de adequação de seu 
exercício profissional, como nos casos de 
“cegueira deliberada” (willful blindness)26. 
Em ambos os casos haveria ofensa ao 
dever de abster-se da prática criminosa: no 
primeiro, por condutas sinceramente anti-
jurídicas; no segundo, pelo fingimento de 
não saber o que se sabe.

6 CONCLUSÃO

Neste ensaio, meu principal 
propósito foi demonstrar que a incidência 
do dever de reportar previsto na Lei de 
Lavagem de Dinheiro sobre a prestação 
de serviços advocatícios não é, por si só, 
totalmente inconstitucional. A política 
de combate à lavagem de dinheiro 
possui valor constitucional e, em situ-
ações bem delimitadas, justifica a reali-
zação de juízos de cedência recíproca 

entre o dever estatal de proteção sufi-
ciente (Untermassverbot) e a proteção 
do sigilo profissional do advogado. Não 
obstante a tutela infraconstitucional da 
matéria seja aparentemente antinômica 
e incoerente, é possível sugerir, a partir 
de uma síntese racional do ordena-
mento jurídico fundada nos princípios 
da unidade e da concordância prática 
da Constituição, que as obrigações 
jurídicas previstas no art. 9º, inc. XIV, 
combinado com o art. 11, ambos da Lei 
n. 9.613/1998, com redação dada pela 
Lei n. 12.683/2012, só devem ser consi-
deradas inconstitucionais quando exista 
pretensão de aplicação de seu conteúdo 
normativo a algumas hipóteses espe-
cíficas concernentes à atividade advo-
catícia. Em outros termos, é possível 
preservar a normatividade das referidas 
previsões legais mediante emprego da 
técnica interpretativa de nulidade parcial 
sem redução de texto, com reconheci-
mento de inconstitucionalidade mera-
mente parcial dos referidos dispositivos.

Esse argumento foi construído 
sobre as seguintes premissas. Dentro 
de diversas possibilidades políticas de 
concretização do princípio do sigilo 
profissional, a opção legislativa presente 
no ordenamento jurídico brasileiro apro-
xima-se daquilo que denominamos 
proteção ampla ao sigilo. Dizer isso, 
todavia, não nos leva muito longe. É 
dentro da zona das proteções ampla, 
intermediária e restrita ao sigilo que, rela-
tivamente à advocacia, encontram-se os 
debates mais interessantes acerca dos 
limites da intervenção estatal. Embora 
pouca dúvida haja acerca da proteção 
absoluta ao sigilo em situações que 
envolvem direito de defesa (advogado 
togado e advogado de consultoria para 
litígios), os doutrinadores divergem entre 
si quanto a viabilidade de quebrar o sigilo 
em consultorias que não têm relação 
direta com litígio e com atividades que 
não são privativas da advocacia.

A chave para a realização da síntese 
racional dos points das normas consti-
tucionais e infraconstitucionais está no 
adequado entendimento de como o prin-
cípio da isonomia age na delimitação das 
hipóteses cujo tratamento discriminatório 
pode ser considerado constitucional-
mente justificado e das hipóteses cujo 
tratamento discriminatório não alcança 

justificação constitucional. Em outros 
termos, nossa compreensão sobre o 
conceito de intervenção permitida rela-
tivamente às atividades dos advogados é 
possibilitada ou, ao menos, potencializada 
quando enfocamos a questão a partir do 
princípio da isonomia.

No caso do ordenamento jurídico 
brasileiro, existem fatores de discrimi-
nação normativamente embasados (pela 
Constituição da República e pelo Estatuto 
da Advocacia) que separam as atividades 
típicas da advocatícia das demais ativi-
dades de consultoria prestadas por outras 
profissões. O princípio da isonomia, no 
ponto, age tanto de forma negativa, prote-
gendo as atividades típicas da advocacia 
(As atividades típicas da advocacia não 
se sujeitam ao dever de comunicação 
previsto na Lei de Lavagem de Dinheiro), 
quanto de forma positiva, explicando as 
razões pelas quais as atividades atípicas 
são suscetíveis de serem restringidas (As 
atividades atípicas da advocacia sujei-
tam-se ao dever de comunicação previsto 
na Lei de Lavagem de Dinheiro).

NOTAS
1 Art. 9º Sujeitam-se às obrigações referidas 

nos arts. 10 e 11 as pessoas físicas e jurí-
dicas que tenham, em caráter permanente 
ou eventual, como atividade principal ou 
acessória, cumulativamente ou não: [...] XIV 
– as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, 
mesmo que eventualmente, serviços de 
assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, 
aconselhamento ou assistência, de qualquer 
natureza, em operações: a) de compra e 
venda de imóveis, estabelecimentos comer-
ciais ou industriais ou participações socie-
tárias de qualquer natureza; b) de gestão 
de fundos, valores mobiliários ou outros 
ativos; c) de abertura ou gestão de contas 
bancárias, de poupança, investimento ou 
de valores mobiliários; d) de criação, explo-
ração ou gestão de sociedades de qualquer 
natureza, fundações, fundos fiduciários ou 
estruturas análogas; e) financeiras, socie-
tárias ou imobiliárias; e f) de alienação ou 
aquisição de direitos sobre contratos relacio-
nados a atividades desportivas ou artísticas 
profissionais; [...]
Art. 10. As pessoas referidas no art. 9º: 
I – identificarão seus clientes e manterão 
cadastro atualizado, nos termos de 
instruções emanadas das autoridades 
competentes; II – manterão registro de 
toda transação em moeda nacional ou 
estrangeira, títulos e valores mobiliários, 
títulos de crédito, metais, ou qualquer ativo 
passível de ser convertido em dinheiro, que 
ultrapassar limite fixado pela autoridade 
competente e nos termos de instruções por 
esta expedidas; III – deverão adotar polí-
ticas, procedimentos e controles internos, 
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compatíveis com seu porte e volume de 
operações, que lhes permitam atender ao 
disposto neste artigo e no art. 11, na forma 
disciplinada pelos órgãos competentes; 
IV – deverão cadastrar-se e manter seu 
cadastro atualizado no órgão regulador ou 
fiscalizador e, na falta deste, no Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras (Coaf), 
na forma e condições por eles estabelecidas; 
V – deverão atender às requisições formu-
ladas pelo Coaf na periodicidade, forma 
e condições por ele estabelecidas, caben-
do-lhe preservar, nos termos da lei, o sigilo 
das informações prestadas. [...]

Art. 11. As pessoas referidas no art. 9º: I – dispen-
sarão especial atenção às operações que, nos 
termos de instruções emanadas das autori-
dades competentes, possam constituir-se em 
sérios indícios dos crimes previstos nesta Lei, 
ou com eles relacionar-se; II – deverão comu-
nicar ao Coaf, abstendo-se de dar ciência de 
tal ato a qualquer pessoa, inclusive àquela 
à qual se refira a informação, no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas, a proposta ou reali-
zação: a) de todas as transações referidas no 
inciso II do art. 10, acompanhadas da identifi-
cação de que trata o inciso I do mencionado 
artigo; e b) das operações referidas no inciso 
I; III – deverão comunicar ao órgão regulador 
ou fiscalizador da sua atividade ou, na sua 
falta, ao Coaf, na periodicidade, forma e 
condições por eles estabelecidas, a não ocor-
rência de propostas, transações ou operações 
passíveis de serem comunicadas nos termos 
do inciso II. [...]

2 O art. 9º, inc. XIV, da Lei de Lavagem não faz 
referência às atividades contenciosas.

3 Sobre as questões regulatórias, cf. Bottini 
(2015). Confira-se, igualmente, a entrevista de 
Heloisa Estellita (2016b).

4 Tramita no STF, sob relatoria do Ministro 
Celso de Mello, a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 4.841, ajuizada pela 
Confederação Nacional das Profissões Liberais 
(CNPL). Requer-se, na ação, a inconstituciona-
lidade do art. 2º da Lei n. 12.683/2012, que 
alterou a relação dos arts. 9º e 10 da Lei n. 
9.613/1998.

5 Na normativa internacional, nem todas as 
informações compartilhadas com o advogado 
são protegidas pelo sigilo profissional. Em 
artigo disponível no site da American Bar 
Association, Sue Michmerhuizen esclarece 
que o Attorney-client privilege protege apenas 
a essência das comunicações efetivamente 
realizadas entre cliente e advogado e se 
estende somente a informações dadas com o 
propósito de obter representação jurídica. As 
informações subjacentes não são protegidas 
se estiverem disponíveis por meio de outras 
fontes. Portanto, informações não podem 
ser colocadas sob um manto de proteção 
simplesmente porque foram comunicadas ao 
advogado. (MICHMERHUIZEN, 2007).

6 Calha repudiar, aqui, o uso do adágio “não 
existem direitos absolutos” como atalho argu-
mentativo destinado a afastar, sem maiores 
pudores ou cautelas, a valiosa discrição e 
confidencialidade que está pressuposta na 
própria natureza do exercício da advocacia. 
Não só por se tratar de uma proposição 
manifestamente falsa quando pensada em 
nível universal – ou os direitos a não ser 
torturado ou escravizado não são absolutos? 
–, e sim porque desequilibra, de forma ligeira 

e descuidada, a tensão que existe entre a 
proteção constitucional ao sigilo profissional e 
a política constitucional de segurança pública, 
enfatizando desproporcionalmente esta em 
detrimento daquela. Qualquer raciocínio 
responsável sobre restrições ao Attorney-
Client Privilege deve-se mostrar justificado 
racionalmente a partir da comprovação do 
valor (value) e dos limites interventivos das 
normas constitucionais que se destinam à 
proteção da coletividade como um todo.

7 No âmbito do princípio da concordância 
prática ou da harmonização, a ponderação 
dos bens em conflito é a técnica a ser 
utilizada pelo intérprete, em face da qual ele 
(i) fará concessões recíprocas, procurando 
preservar o máximo possível de cada um 
dos interesses em disputa ou, no limite, (ii) 
procederá à escolha do direito ou bem que 
irá prevalecer, em concreto, por realizar mais 
adequadamente a vontade constitucional 
(CUNHA JÚNIOR, 2014, p. 186).

8 No que diz com o seu campo de aplicação 
mais frequente, o princípio da concordância 
prática ou da harmonização pontifica no 
âmbito da teoria dos direitos fundamentais, 
tanto no que se refere à colisão entre direitos 
fundamentais, quanto na colisão entre estes 
e outros bens jurídicos constitucionalmente 
tutelados. A constituição não estabelece 
critérios para a harmonização, já que se 
arranca do pressuposto de que inexiste 
hierarquia entre as normas constitucionais, 
de tal sorte que, na sua realização, a noção 
de concordância prática (harmonização) 
não se concretiza senão mediante avaliações 
mais ou menos subjetivas do intérprete 
quando do ato da interpretação e aplicação 
(SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2014).

9 No estrangeiro, as políticas legislativas de 
combate à lavagem de dinheiro são traçadas 
e incentivadas pelo GAFI (Groupe d’Action 
Financière), órgão intergovernamental criado 
em 1989 que, auxiliado pelo Fundo Monetário 
Internacional e pelo Banco Mundial, tem por 
finalidade examinar o surgimento de novas 
técnicas e tendências de lavagem de capitais 
e oferecer Recomendações (Standards) de 
providências (princípios de ação) para o 
efetivo combate à disseminação do delito. 
Essas providências vão desde a adoção de 
certos padrões legislativos relacionados à 
abrangência do tipo penal de lavagem de 
dinheiro, passam por medidas preventivas e 
repressivas, e chegam à sugestão de medidas 
intitucionais a serem implementadas pelos 
governos e medidas de precaução a serem 
adotadas pelos agentes econômicos que 
estão dentro do grupo de risco. Além do GAFI, 
existem grupos regionais (GAFISUD, APG, 
MONEYVAL, ESAAMLG, MENAFATF, GIABA, 
etc.), que, embora a ele sejam afiliados, 
possuem algum grau de autonomia para 
determinar práticas que consideram mais 
eficientes nas respectivas regiões. O exame da 
Diretiva da Comunidade Europeia n. 2001/97/
CE, de 4/12/2001, conduz à conclusão de 
que houve alargamento do rol de pessoas 
obrigadas a colaborar com as autoridades 
na luta contra a lavagem de dinheiro: outros 
profissionais forenses independentes têm o 
referido dever quando prestam assistência, 
na concepção ou execução de transações 
de clientes e quando agem em nome e por 
conta dos clientes, em quaisquer transações 

financeiras e imobiliárias. Vê-se, no entanto, 
que, embora preveja a incidência do dever de 
informar também aos causídicos, a referida 
diretiva é muito clara em isentar advogados 
de prestarem informações quando se trata 
de função típica da advocacia, salvo se o 
consultor jurídico participar de atividades 
ligadas a lavagem, se a consulta tiver por 
objeto estratégias de branqueamento, ou se 
o advogado souber que é consultado para fins 
de branqueamento. Há, ainda, os tratados e 
convenções internacionais relativos à crimi-
nalização e repressão do branqueamento 
de capitais. Destaca-se, aqui, a Convenção 
das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito 
de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas 
(Convenção de Viena), incorporada ao Direito 
brasileiro pelo Decreto n. 154/1991, que 
consignou a primeira definição globalmente 
aceita do crime de lavagem de dinheiro e 
impôs aos Estados signatários o dever de 
adotar providências jurídicas de natureza 
criminal contra agentes que o praticassem. 
Digna de nota, ainda, é a Convenção sobre 
Lavagem de Dinheiro, Busca, Apreensão e 
Confisco dos Produtos do Crime (Convenção 
de Estrasburgo), da qual, embora o Brasil não 
faça parte, extraem-se diversas estratégias de 
política criminal e de cooperação internacional 
para o combate ao crime de branqueamento.

10 [N]a dogmática alemã é conhecida a 
diferenciação entre o princípio da propor-
cionalidade como proibição de excesso 
(Übermassverbot) e como proibição de 
proteção deficiente (Untermassverbot). No 
primeiro caso, o princípio da proporciona-
lidade funciona como parâmetro de aferição 
da constitucionalidade das intervenções nos 
direitos fundamentais, como proibições de 
intervenção. No segundo, a consideração 
dos direitos fundamentais, como impera-
tivos de tutela (Canaris) imprime ao prin-
cípio da proporcionalidade uma estrutura 
diferenciada. O ato não será adequado 
quando não proteja o direito fundamental 
de maneira ótima; não será necessário na 
hipótese de existirem medidas alternativas 
que favoreçam ainda mais a realização do 
direito fundamental; e violará o subprincípio 
da proporcionalidade em sentido estrito se 
o grau de satisfação do fim legislativo é 
inferior ao grau em que não se realiza o 
direito fundamental de proteção (MENDES; 
COELHO; BRANCO, 2008, p. 585-586).

11 Cf. Estellita (2016a, p. 11-42).
12 Segundo Rodrigo Sánchez Rios (2010, p. 49), 

[A] normativa em matéria de lavagem de 
capitais está orientada a impedir o ingresso 
dos fundos maculados na economia formal 
mediante o adequado conhecimento do 
cliente (fase da colocação), a detectar as 
operações ou transações suspeitas (principal-
mente na fase da diversificação) e a identi-
ficar os ativos de origem delitiva por meio de 
uma eficiente investigação patrimonial (na 
fase de integração).

13 Grande parcela da preocupação interna-
cional com a lavagem de capitais, que cons-
titui o modo pelo qual o produto lucrativo 
do crime pode ser reinserido no mercado 
com ares de legalidade, está associada à 
elaboração de políticas criminais que sejam 
capazes de dar conta do grau de especiali-
zação alcançado pelas organizações crimi-
nosas, cujos empreendimentos, não raro, são 
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auxiliados por inteligentes consultores das 
mais diversas áreas do conhecimento, desde 
auditores fiscais, economistas e contadores 
até advogados. Por um lado, a crescente difi-
culdade em fiscalizar as atividades de particu-
lares tem levado autoridades internacionais a 
exigirem dos agentes econômicos cada vez 
mais cautelas na condução de seus negócios. 
Toda a lógica de Compliance, que parece ser 
o tema do momento no Direito Empresarial 
pátrio, nada mais é do que um exemplo de 
como o Estado pode terceirizar estrategica-
mente a sua função de fiscal da lei aos entes 
privados que estão sob constante risco de 
desobedecê-la, com a promessa de reduzir 
a pena ou mesmo perdoar eventuais delitos 
praticados dentro de um contexto socie-
tário de integridade e boa-fé. A ideia não é, 
note-se bem, eliminar os riscos, e sim redu-
zi-los a patamares aceitáveis mediante valo-
rização de mecanismos de controle interno 
e valorização da ética profissional, sem que 
isso implique prejuízo aos objetivos sociais 
perseguidos pelos agentes econômicos.

14 A doutrina costuma associar as medidas de 
prevenção e repressão à lavagem de dinheiro 
a três conceitos-chave: (i) Globalização: 
fenômeno político-econômico complexo que 
se compõe tanto do aspecto quantitativo de 
massificação da produção de bens e serviços 
e do consumo para além das fronteiras 
nacionais quanto do aspecto qualitativo, indis-
sociável daquele, relativo à melhoria geral das 
condições médias de vida, à democratização 
das tecnologias e à rapidez da informação; (ii) 
Sociedade de risco: conceito famosamente 
explorado por Ulrich Beck, relaciona-se aos 
aspectos quantitativo e qualitativo da globa-
lização na medida em que torna evidente a 
crescente complexidade e velocidade das 
interações sociais da sociedade pós-industrial 
e (iii) Macrocriminalidade: quanto maior em 
número e menor em previsibilidade a riqueza 
possível das interações entre indivíduos, mais 
difícil se torna a atividade fiscalizadora das 
autoridades constituídas. Os menores custos 
de oportunidade e de transação resultantes 
da relativização das fronteiras e das facili-
dades tecnológicas foram determinantes para 
a projeção global de grandes organizações 
dedicadas à prática de delitos graves, como o 
narcotráfico, o terrorismo e a corrupção.

15 O exame da justificação da intervenção 
conhece duas etapas. A primeira é formal, 
consistindo no reconhecimento da incidência 
de um limite constitucional concretizado pelo 
legislador infraconstitucional. A segunda 
é material, limitando o efeito limitador da 
medida legislativa que concretiza o limite 
constitucionalmente previsto (DIMOULIS; 
MARTINS, 2011, p. 144).

16 Aqui, confiro à expressão “caso concreto” de 
Peczenik sentido amplo, para abranger não 
apenas a aplicação do direito por parte de 
Tribunais, como também o esforço teórico-
-dogmático que, embora não se refira direta-
mente a um caso a ser levado a julgamento, 
envolve amplo esforço interpretativo para a 
resolução de problemas atuais ou futuros.

17 A inconstitucionalidade total difere da parcial 
no sentido de que no primeiro caso ela 
recobre toda a lei, nada lhe sendo aprovei-
tável. Na parcial, inversamente, o vício afeta 
apenas uma parte da norma ou mesmo 
tão-somente uma ou algumas normas embu-

tidas em um Diploma maior que comporte 
a eliminação da parte viciada sem desnatu-
ração da restante (BASTOS, 2002, p. 653).

18 Enunciados perspectivos (perspectival state-
ments) sobre obrigações jurídicas devem ser 
sensíveis às descrições sob as quais elas são 
identificadas (SHAPIRO, 2011, p. 280).

19 Conforme o compreendo, o empreen-
dimento de revisão mínima não foge às 
diretivas traçadas pela teoria dos sistemas, 
que enfatiza que o sucesso de uma inter-
pretação do direito pode ser medido pela 
sua capacidade de gerar proposições que 
não entrem em contradição com o sistema 
jurídico – isto é, que se adéquem ao todo 
pré-existente sem causar quebras sistê-
micas. Cf. Canaris (2012, p. 172 e ss.).

20 Roberto Durrieu aponta apenas três possibili-
dades possíveis. Do ponto de vista conceitual, 
todavia, creio que cinco seriam os exemplos 
de casos-possíveis. Cf. Durrieu (2006, p. 81).

21 De acordo com nossa opinião, em todas as 
hipóteses é preciso preservar o sigilo profis-
sional, sendo inconstitucional a determinação 
legal contemplada na nova lei de lavagem 
de capitais (art. 9º, inc. XIV). Em nenhuma 
situação justifica fazer preponderar o inte-
resse da investigação relacionada com a 
lavagem de capitais (dever de comunicação 
das operações suspeitas), que é coletivo, 
sobre o interesse, também da sociedade, 
de preservação do segredo profissional 
do advogado. É que existem outros meios 
para se fazer isso (e, talvez, até com mais 
eficiência). (GOMES).

22 Cf. Timberlake Jr. (1922, p. 25-40).
23 Art. 5.º – XIII – é livre o exercício de qualquer 

trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a lei estabelecer; 
Art. 5.º – XIV – é assegurado a todos o acesso 
à informação e resguardado o sigilo da fonte, 
quando necessário ao exercício profissional.

24 Art. 154 do Código Penal – Revelar a alguém, 
sem justa causa, segredo, de quem tem 
ciência em razão de função, ministério, 
ofício ou profissão, e cuja revelação possa 
produzir dano a outrem; Art. 229 do Código 
Civil – Ninguém pode ser obrigado a depor 
de fato:... I – a cujo respeito, por estado ou 
profissão, deva guardar segredo; Art. 207 do 
Código de Processo Penal – São proibidas de 
depor as pessoas que, em razão de função, 
ministério, ofício ou profissão, devam guardar 
segredo, salvo se, desobrigadas pelas parte 
interessada, quiser dar seu testemunho.

25 Não se pode afirmar haver algum tipo de 
violação ao princípio da boa-fé na aceitação 
do “advogado togado” de defender cliente 
que reconhecidamente praticou o crime 
de lavagem, tampouco do “advogado de 
consultoria jurídica para litígio” que informa 
eventual cliente sabidamente criminoso de 
suas sit uações jurídicas concretas. Ambos os 
casos estão abarcados pela lógica do direito de 
defesa, também de hierarquia constitucional.

26 Interessante notar, com relação a esse último 
ponto, é dizer, quando o advogado sabe dos 
propósitos criminosos de seu cliente, que a 
doutrina tem evoluído no sentido de equi-
parar a responsabilidade daquele que efeti-
vamente tem o conhecimento das intenções 
delituosas alheias àquele que se coloca, 
voluntariamente, na posição de ignorância 
a respeito das referidas intenções, prati-
cando, ainda, atos no sentido de manter-se 

desinformado. Em suma, há corrente doutri-
nária que reputa como partícipe do crime 
de lavagem de dinheiro tanto o agente que 
se coloca em “cegueira deliberada” (willful 
blindness) sabe o que faz quanto aquele que, 
deliberadamente, sabe que não sabe e age 
no intuito de conservar a ignorância acerca 
dos fatos que poderiam implicar-lhe respon-
sabilidade. Para discussão mais aprofundada 
sobre o assunto, cf. Cordero (2012); Badaró e 
Bottini (2012).
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