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RESUMO

A teoria da cegueira deliberada, que tem como origem histórica países que adotam o sistema common law, busca suprir a lacuna normativa nos 
casos em que o agente, ao ignorar dados objetivos do tipo e penalmente relevantes, bem como quando cria mecanismos para impedir o 
conhecimento do ilícito, acaba por utilizar o “desconhecimento” como forma de afastar o dolo. A partir disso, a teoria surge como forma de 
responsabilizar tais agentes e que, para efeitos deste artigo, equipara-se ao dolo eventual. O trabalho almeja demonstrar a possibilidade de 
aplicação da teoria nos crimes de lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato, em que já vem sendo aplicada em várias condenações, 
bem como delimitar a sua abrangência, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, visto que está imersa em um Direito Penal garantista. Para 
tanto, será abordada a origem histórica da teoria, suas aplicações no sistema civil law e no Brasil, um breve conceito sobre o crime de lavagem de 
dinheiro e as inovações trazidas pela Lei 12.683/12, as teorias da conduta com ênfase nas espécies de dolo existentes, e as condenações na Lava 
Jato que utilizaram a cegueira deliberada, como forma de chegar aos requisitos propostos para a aplicação da teoria. O presente artigo apresenta 
grande relevância social, posto que a sociedade exige uma posição mais “rígida” do Judiciário contra os sujeitos que praticam crimes financeiros 
contra o erário, sendo um deles o crime de Lavagem de Dinheiro. Desta feita, a construção da teoria da cegueira deliberada permite 
responsabilizar penalmente aqueles que, de fato, contribuem para práticas delituosas. Com o intuito de atingir o objetivo proposto, será utilizada 
a pesquisa teórico-dogmática, tendo em vista que serão abordados conceitos doutrinários e jurisprudenciais como forma de elucidar o problema 
apresentado, formulando uma solução para tal fim. Em relação aos setores de conhecimentos explorados na pesquisa, infere-se possuir caráter 
transdisciplinar, passando por áreas distintas do Direito como Ciência, tais como Direito Penal e Processual Penal. No campo do Direito Penal, tem 
destaque as teorias que explicam o elemento objetivo dolo e o crime de lavagem de dinheiro. Em se tratando de Direito Processual Penal, 
destacam-se as análises acerca dos julgados que já abarcaram a teoria da cegueira deliberada, bem como as sentenças condenatórias da 
Operação Lava Jato que suscitaram o tema.
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