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PREFÁCIO 

Com satisfação aceitei o convite para prefaciar essa edição da obra Lavagem de 
Dinheiro, escrita pelos professores Gustavo Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini. Mais do 
que uma mera atualização das edições anteriores , o livro amplia qualitativamente 
seu espectro de análises, incluindo temas relevantes como o compliance, reflexões 
interessantes sobre a colaboração premiada, e tantos outros que merecem atenção . 

O crime de lavagem de dinheiro ainda suscita candentes discussões . Tanto 
nos tribunais quanto na academia, discute-se sua composição objetiva, a autoria, 
os elementos subjetivos, a prescrição, as medidas cautelares, e diversos outros 
aspectos materiais e processuais. Ainda que não exista consenso sobre diversos 
pontos, o passar do tempo viu a consolidação de alguns entendimentos, que são 
apresentados no livro , o que contribui com a progressiva pacificação de alguns 
debates e com a segurança jurídica. 

A análise detida da dogmática penal e processual empreendida pelos pro
fessores-autores colabora para esse enfrentamento de dúvidas e superação das 
controvérsias . O recurso à teoria do bem jurídico, à imputação objetiva e aos 
princípios de um processo democrático permitirá a compreensão e aplicação da 
lei de forma coerente e racional. A exposição das normas estrangeiras, e de alguns 
julgados paradigmáticos de Tribunais de outros países, revela que as dificuldades e 
perplexidades não são apenas nacionais. E as discussões em fóruns externos podem 
contribuir com diretrizes interpretativas importantes, possibilitando a antevisão 
de problemas e sua superação com base em experiências bem-sucedidas, desde 
que coerentes com os institutos jurídicos nacionais. 

Em suma, o tipo penal merece contínua atenção acadêmica, e essa nova edição 
da obra apresenta com clareza e profundidade as principais questões e propostas 
para sua solução. O conteúdo e os contornos dos debates ainda são incertos, mas não 
há dúvida que o livro será um importante instrumento para enfrentar controvérsias 
e polêmicas que continuam a pautar a aplicação da lei de lavagem de dinheiro. 
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