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O presente estudo versa sobre tópico por demais relevante e 

simultaneamente peculiar da repressão criminal. É, entre nós, tema 

recente ("Lavagem de dinheiro" ex vi Lei n. 9.613/98), que já mereceu 

diversas abordagens, com os mais variados posicionamentos doutrinários. 

Penso, pois, que seja até natural a dificuldade de se legislar acerca de 

determinados campos da criminalidade hodierna, mormente quando a 

atividade que se pretende combater - como aqui - se evidencia, de regra, 

sofisticada, nociva e perigosa para a sociedade. Despiciendo, e 

lamentável, também, destacar que a delinqüência ligada à chamada 

"lavagem de dinheiro" se vale, não poucas vezes, de um dos piores 

cancros da atualidade que é o da corrupção. Portanto, sobre os entraves e 

problemas de se legislar, observando-se - é claro - as garantias 

individuais, v.g., o princípio da reserva legal, é inolvidável a observação 

de Sainz Cantero de que "... la velocidad de ritmo con que se producen las 

nuevas formas de criminalidad y, consiguientemente, el rápido 

envejecimiento de las leyes, mueve al legislador, cada vez en mayor 

medida, a recurrir a tipos abiertos, a elementos típicos normativos y a la 

utilización de cláusulas vagas y generales que ponen en manos del juez la 

concreción que el principio de legalidad exige lleve a cabo el poder 

legislativo y contengan las leyes penales".* Todavia, quero crer que, em 

verdade, a novel legislação incriminadora, ainda que passível, aqui ou ali, 

de observações críticas, afasta, em boa parte, uma indesejável lacuna de 

nosso ordenamento jurídico-penal. 

 

                                                 
* José Sainz Cantero, Lecciones de Derecho Penal, Parte Geral. 3ª ed. p. 332, Barcelona, 
Bosch. 
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A abordagem, neste livro, é bastante abrangente, feita por 

EDILSON MOUGENOT BONFIM e MÁRCIA M. MOUGENOT BONFIM, dois 

cultos integrantes do tradicional e combativo Ministério Público do Estado 

de São Paulo. A obra apresenta, inicialmente, um breve e, no caso, 

suficiente histórico. Posteriormente, alinha os itens pertinentes à matéria 

penal, desde a identificação dos bens jurídicos tutelados, passando pelos 

problemas próprios da tipificação para, em seguida, abordar questões 

pertinentes à técnica da fixação da resposta penal (majorante e 

minorantes específicas). Na parte da adequação típica, cumpre sublinhar, 

os autores ainda analisam diversos pontos polêmicos (v.g., entre outros, o 

problema do evento antecedente na lavagem), existentes na nova 

incriminação. Na segunda parte (cap. II), é feito um exame detalhado das 

disposições processuais, alcançando, não só a problemática da apuração 

mas, também, as partes referentes ao rito, autonomia, competência, etc, 

até, e por fim, as medidas assecuratórias. Na terceira parte (cap. III), 

tem-se a apresentação dos efeitos da condenação (confisco, interdição do 

exercício do cargo, etc), e, na quarta (cap. IV), análise da apreensão e 

seqüestro relacionados com crimes de lavagem cometidos no estrangeiro. 

Tudo isto, sob enfoque técnico e prático, o que indica a grande utilidade 

desta obra para todos os operadores e estudiosos do Direito. 

Fevereiro de 2005 

 

 

 


