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I. INTRODUÇÃO  
 

 As distintas características do delito de lavagem de capital e a necessidade de se 

estruturar uma série de operações hábeis a dar aparência de licitude ao produto fruto de 

ilícito demandam, muitas vezes, a participação de atores econômicos1 e sociais que, no 

mais das vezes, não guardam qualquer relação com os reais beneficiários do delito, mas, 

diante dos serviços profissionais prestados, acabam contribuindo para a lavagem 

intentada pelo autor do crime.  

 Dentre estes profissionais está o advogado, cujos serviços técnicos e 

especializados2 podem ser usados para estruturação da engenharia financeira e 

execução de operações de ocultação e dissimulação do capital, dificultando ou 

impedindo, por conseguinte, que os órgãos de persecução penal e de inteligência 

financeira percorram e localizem a origem criminosa do capital envolvido.  

 É justamente neste específico ponto que emerge o interesse pelo tema de 

pesquisa, em especial após a reforma da Lei de Lavagem de Capitais (Lei 9.613/98), 

alterada pela Lei 12.683/2012, porquanto, de lá até os dias de hoje, surgiram calorosos 

debates sobre os vínculos e fronteiras existentes entre o exercício da advocacia e a 

lavagem de capitais, inclusive com a propositura de projetos de lei despidos de boa 

técnica legislativa, e divorciados de conteúdo técnico sobre o tema. 

 

II. JUSTIFICATIVA 

1. Pesquisas anteriores na FGV Direito SP 

Considerando o paradoxo  identificado pelo Grupo de Direito Penal Econômico e 

da Empresa (G.DPEE)3 – entre a importância do tema4 e a carência de discussões livres 

de parcialidade, qualificadas e propositivas – em 2012 fora criado um 

 
1 Contadores, notários, corretores de imóveis, corretores atuantes no Mercado de Capitais, entre outros; 
2 Que praticam atividades profissionais que viabilizam a movimentação, concentração ou dispersão de 
capital no sistema econômico pátrio; 
3 Atual denominação do antigo Grupo de Ensino e Pesquisa em Direito Penal Econômico-FGV Direito SP; 
4 Em especial após a edição da Lei 12.683/2012; 
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Observatório Permanente do Exercício da Advocacia e Lavagem de Capitais, que, desde 

então, integra profissionais, professores, alunos e ex-alunos de pós-graduação lato sensu 

e mestrado profissional. O projeto é continuo e já produziu relevante contribuição para 

fins de produção de conhecimento específico sobre o tema de pesquisa. Fruto desse 

Observatório foram:  

 

(i) I Mesa Redonda - "Lavagem de Capitais e Exercício da Advocacia" - FGV 
Direito SP 2014:  

Evento organizado pelos membros do Observatório do Exercício da Advocacia e 

Lavagem de Capitais, que contou com a participação de advogados responsáveis pelos 

departamentos societário e tributário dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, além 

de representante do COAF, professores da FGV-Direito SP, alunos da pós-graduação e 

mestrado. O Evento foi aberto ao público e a discussão travada nesta I Mesa Redonda 

centralizou-se: (a) no apontamento dos limites entre atividades típicas e não típicas de 

advocacia; (b) na análise de casos concretos envolvendo advogados denunciados 

através de concurso de agentes com os seus clientes; (c) além de um panorama sobre a 

visão do COAF acerca do tema, em especial no tocante ao recebimento de honorários; 

 

(ii) A publicação, em 2015, da obra coletiva “Exercício da Advocacia e Lavagem 
de Capitais”, pela Editora FGV; 

Nos anos de 2013 e 2014, os trabalhos de conclusão de curso do 

grupo de orientandos da professora Heloisa Estellita5 dedicaram-se, de maneira coletiva, 

 
5Dentro do programa de pós-graduação lato sensu da FGV Direito SP; 
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à análise qualitativa de casos envolvendo advogados processados pelo crime de lavagem 

de capitais, por atos ligados ao exercício da profissão. De tal sorte, considerando que não 

há banco de dados para acesso de casos em primeira instância e dado o número elevado 

de tribunais estudais, cada orientando ficou responsável pela pesquisa e seleção de 

casos concretos em uma das regiões cobertas pelos cinco Tribunais Regionais Federais, 

STJ e STF. O resultado, em 2015, foi materializado nesta obra coletiva, cuja viabilidade 

para a segunda edição faz parte do rol de propósitos e metas deste projeto de pesquisa 

conjunto; 

 

(iii) A dissertação de mestrado, em 2018, do ex-acadêmico Aldo Romani Netto, 
cujo título é: “Riscos de responsabilidade penal no exercício da advocacia: uma 
análise do dever do advogado comunicar operações suspeitas de lavagem de 
capitais6; 
 

Portanto, o conhecimento específico já produzido sobre o tema de pesquisa, aliado 

à amplitude prática atingida pelo tema em âmbito nacional nos últimos anos, são, hoje, o 

impulso justificador da importância de retomada e aprofundamento no tema título deste 

projeto. 

2. Novo cenário e necessidade de novas investigações  

Os resultados colhidos através dos produtos de pesquisa enumerados acima 

indicam a atualidade do tema e impulsionam, de maneira premente, a necessidade de 

novas investigações com a adoção de abordagem multidisciplinar. E isso se justifica 

diante de um coletivo de acontecimentos – com repercussão seja no mundo prático, seja 

no plano legal – que permearam o binômio advocacia e lavagem de capitais, e que 

ocorreram, em especial, após a edição da obra “Exercício da Advocacia e Lavagem de 

Capitais”. 

 
6Fonte: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/20706 - acesso em 29/06/2020; 
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Começando com o entendimento externado pela Ordem dos Advogados do Brasil 

no sentido de que o artigo 9º, parágrafo único, inciso XIV, da Lei 9.613/98 não é aplicável 

aos advogados7, cujo efeito prático de tal negativa, no tempo e no espaço, coincidiu com 

diversas acusações que foram e vêm sendo constantemente formuladas8, enviesando o 

envolvimento de advogados e escritórios de advocacia e colocando em xeque o padrão 

de atividades advocatícias prestadas a seus clientes, e sua relação com o 

aperfeiçoamento da lavagem de capitais9.  

Em paralelo, a recente aprovação pela Estratégia Nacional de Combate à 

Corrupção e à Lavagem de Capitais (Enccla)10 da recomendação à OAB para editar 

regulamentação específica aos advogados no tocante ao dever de informação às 

autoridades de inteligência financeira acerca dos deveres e obrigações instituídos pela 

 
7Alegando incompatibilidade entre o sigilo profissional e o teor da norma contida no artigo 9º da Lei 9.613/98. 
Com efeito, em termos práticos, por se abster em regulamentar de maneira clara e objetiva as atividades 
típicas de advocacia, em especial às de consultoria e assessoria jurídica, a postura da OAB favorece à 
fragilização e degradação da segurança profissional dos advogados. E mais, o modelo de norma jurídica 
de segurança atinente à classe dos advogados – Lei 8.906/94 – tal como estruturado e vigente nos dias 
que correm, encontra-se defasado e carente de moderna conceituação das atividades típicas e privativas, 
sobretudo no campo da consultoria jurídica; 
8Em variadas fases de diversas operações policiais em curso na Justiça Federal; 
9Para ficar com três exemplos concretos, que demonstram, no tempo, a relevância e recorrência do tema 
de pesquisa: (i) Meados de 2017. Denúncia ofertada contra advogado Roberto Teixeira, imputando a ele 
93 (noventa e três) operações com o intuito de auxiliar na ocultação e dissimulação da identificação e 
rastreamento de valores ilicitamente obtidos por seu cliente, o então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
colaborando, assim, segundo a denúncia, na lavagem de capital praticada por seu cliente. Fonte: 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/compadre-de-lula-senta-no-banco-dos-reus-da-lava-
jato/ - acesso em 29/06/2020; (ii) Segundo semestre de 2018. Denúncia ofertada pelo Ministério Público 
Federal contra o advogado Hamilton Dias de Souza imputando a ele delitos de corrução e lavagem de 
capital por ter praticado atos de advocacia junto ao CARF, mesmo sabendo da atuação de uma organização 
criminosa que atuaria paralelamente para obter certeza de resultado positivo no mesmo caso em que estava 
atuando. Fonte: http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/docs/zelotes_denuncia_rbs.pdf - acesso em 
29/06/2020; (iii) Em 2020. Deflagrada operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro, foram cumpridos 
mandados de busca e apreensão no escritório da advogada Helena Witzel, advogada e esposa do 
Governador Wilson Witzel. A investigação apura o recebimento de valores à título de honorários 
advocatícios por serviços que foram, em tese, fictamente contratados e jamais prestados. Interessante o 
recorte contido na fonte que aponta para realização de consultoria jurídica verbal. Fonte:  
https://veja.abril.com.br/brasil/primeira-dama-do-rio-prestou-consultoria-verbal-diz-advogado/ - acesso em 
29/06/2020;  
10Da Leitura da Recomendação III da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Capitais 
(Enccla), construída e efetivada dentro da XVII Reunião Plenária da Enccla de 18 a 22 de novembro de 
2019 – que definiu o plano de ações da Enccla para 2020 – emerge nítido o alinhamento desta 
recomendação com a orientação detida nas normativas 22, 23 e 28 GAFI; 
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reforma da Lei 9.613/9811, assim como a recente propositura dos Projetos de Lei nº 

3787/2019 e nº 442/201912 colocaram às escâncaras o quanto esses temas estão 

entrelaçados e são atuais, reavivando a importância de a eles retornar com visão 

multidisciplinar e viés acadêmico, mais sereno, neutro e ponderado.  

 Neste atual contexto, portanto, três são os principais pontos de conexão entre o 

exercício da advocacia e a lavagem de capitais que estimulam a retormada e criação 

deste projeto de pesquisa coletivo: 

(i) a aprovação pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem 

de Capitais (Enccla) da recomendação à OAB, para editar regulamentação 

específica no tocante aos deveres e obrigações instituídos pela reforma da Lei 

9.613/98, reacendendo o debate sobre a necessidade de regulamentação 

sobre a atividade advocatícia e quais os seus limites, bem como identificação 

e delimitação do dever do advogado de – se houver –  comunicar operações 

suspeitas de lavagem de capitais; 

 

(ii) a advogado de consultoria jurídica estrita13 que pratica atos típicos de 

advocacia e, mesmo assim, acaba por colaborar – através do concurso de 

agentes – na lavagem de capitais intentada por seu cliente14;  

 

 
11Fonte: http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2015/07/oab-tenta-reverter-convocacao-de-
advogada-da-lava-jato-na-cpi.html – acesso em 29/06/2020; 
12Os quais, em síntese e guardadas diminutas diferenças, visam a criação de um tipo penal específico, 
dentro da Lei 9.613/98, que prevê a punição ao advogado que recebe honorários “tendo conhecimento ou 
sendo possível saber a origem ilícita dos recursos com os quais será remunerado; 
13BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. “Lavagem de dinheiro: aspectos penais e 
processuais penais: comentários à Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 12.683/2012”. São Paulo: RT. 
2ª Ed. 2013. p. 138; 
14 Didaticamente, estamos diante da hipótese de intervenção de um agente externo (o advogado), que, em 
decorrência dos serviços prestados – ainda que lícitos e socialmente adequados – contribui para o sucesso 
do injusto penal intentado pelo autor do crime de lavagem. Na melhor definição de GRECO, “cumplicidade 
é o auxílio à prática de um injusto por um terceiro”. (GRECO, Luís. “Cumplicidade através de ações neutras: 
a imputação objetiva na participação”. Rio de Janeiro: Renovar, 2004); 
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(iii) o recebimento de honorários maculados por serviços advocatícios efetivamente 

contratados e prestados. Subtema que já era premente15 ao gênero de 

pesquisa deste projeto, e torna-se ainda mais latente para investigação 

empírica diante da criação e propositura dos PL’s nº 3787/201916 e nº 

442/201917 que visam tornar, de um lado, a figura do advogado como um 

gatekeeper18 e, de outro, criminalizam, através da receptação qualificada, o 

recebimento de honorários que sabe ser proveniente de produto de crime;   

 

3. Projeção e alcance da pesquisa  
 
 Identificou-se que estes três núcleos de subtemas19, por estarem diretamente 

capilarizados no tema de pesquisa20, funcionarão como a porta de entrada hábil ao amplo 

aprofundamento no estudo dos temas que ainda carecem de abordagem acadêmica. 

Formou-se, para tanto, grupo de alunas e alunos do Mestrado Profissional, área de 

Direito Penal Econômico, que pretende se dedicar por dois ou três semestres à 

exploração e aprofundamento desses temas. As investigações científicas de cada 

integrante abordarão os diversos subtemas dentre o grande tema de pesquisa “Exercício 

da Advocacia e Lavagem de Capitais”.  

 A ideia é, portanto, que este subgrupo de pesquisa, através do aprofundamento e 

evolução do estudo dos subtemas, se protraia no tempo com a entrega de produtos finais 

ao fim de cada semestre, projetando-se como instrumento de produção e disseminação 

 
15À exemplo da recentíssima análise do tema feita pela Professora Heloisa Estellita: ESTELLITA, Heloisa. 
“Recebimento de Honorários Maculados: Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal, Lavagem de Dinheiro e 
Receptação”: in Revista do Instituto de Ciências Penais-ICP. Belo Horizonte. Editora D’Plácido, Volume 5, 
Maio/2020. p. 165; 
16De autoria da Deputada Federal Bia Kicis, atualmente em tramitação perante à Câmara dos Deputados 
Federais; 
17De autoria do Deputado Federal Rubens Bueno, em trâmite perante à Câmara dos Deputados Federais 
e, atualmente, aguardando pauta na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) daquela 
casa legislativa; 
18Ou seja, devem colaborar para a proteção de bens jurídicos, de modo a impedir a circulação de ativos 
ilícitos, denegando, por vezes, auxílio ou colaboração com potenciais criminosos;  
19Seja sob o ângulo da necessidade de investigação sobre regulamentação das atividades típicas de 
advocacia e a delimitação do dever de reportar operações atípicas; seja sob o ângulo do advogado que 
pratica atos de advocacia e acaba sendo acusado de colaborar na lavagem intentada pelo cliente; seja, 
ainda, sob o vértice do recebimento de honorários maculados; 
20Advocacia e lavagem de capitais; 
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de conhecimento específico sobre o tema de pesquisa, inclusive dialogando com 

instituições externas e impactando no debate público.  

 

 Com a entrega dos produtos finais parciais já devidamente efetivada no curso dos 

2 ou 3 (dois ou três) semestres, ao final, o objetivo reitor deste grupo de pesquisa conjunto 

é a produção individual – por cada pesquisador/a – da dissertação de mestrado com 

temática que envolva um dos aspectos da investigação. Desta forma, o projeto combinará 

aspectos de pesquisa coletiva, com contribuições que podem ser individualizáveis. 

 

III. OBJETO DA PESQUISA 
 

 As questões que buscaremos enfrentar correspondem ao posicionamento do tema 

de pesquisa em termos técnicos – de dogmática e de política-criminal – bem como em 

termos práticos, ou seja, como o tema vem sendo enfrentado no Brasil e no exterior21.  

 

Elas envolvem, numa primeira etapa, as seguintes questões:  

 

 (i) como o tema evoluiu em outros países?  

 (ii) qual o tratamento normativo proposto para a regulação da matéria por parte de 

autoridades de inteligência financeira e de prevenção à lavagem de capitais?  

 (iii) como estão se posicionando os órgãos de classe da advocacia sobre o tema 

em outros países? 

 

 No ambiente brasileiro, deverão ser respondidas as seguintes questões: 

 

 (i) quais são os tipos de casos com repercussão penal envolvendo advogados e 

lavagem de capitais? 

 (ii) como tem se posicionado o legislador quanto a matéria (identificação e análise 

de projetos de lei em andamento no Congresso Nacional)? 

 
21 EUA, Europa e América Latina; 
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 (iii) após a edição da Recomendação III do Plano de Ação de 2020 da ENCCLA22, 

como evoluiu o tema? Houve enforcement ou diálogo com a OAB para a criação de 

alguma regulamentação específica voltada à advocacia? 

 

 As respostas a essas questões iniciais levarão a outras: 

 

  (i) no Brasil, o que define os limites do que é permitido em relação à atuação do 

advogado, ou seja, o que é típico, legítimo e privativo no exercício da advocacia?  

 

 (ii) há uma categorização legal das atividades advocatícias e, se existe, é fruto de 

correção dogmática?  

 (iii) os advogados estariam inseridos no âmbito de abrangência da lei de lavagem 

de capitais, a ponto de se impor obrigações com o poder público de registro, 

cadastramento e comunicação de atos suspeitos de seus clientes?  

 
23“Recomendação III: Considerando a lesividade para o Estado Democrático de Direito e as graves 
consequências dos delitos de lavagem de dinheiro, corrupção e crimes conexos, em todas as suas formas; 
Considerando que o Brasil é membro da Organização das Nações Unidas e tem a tradição diplomática de 
atuar efetivamente na arena global e cumprir os ditames daquela organização. Considerando que o Brasil 
é membro do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo 
(GAFI) e assumiu o compromisso de implementar as 40 Recomendações e de se submeter periodicamente 
ao processo de avaliação mútua do Brasil pelo Grupo, prevista para se iniciar em 2020; Considerando o 
quanto estabelecido nas Recomendações 22, 23 e 28 do GAFI concernentes às obrigações a que se 
submetem as atividades e profissões não financeiras designadas, dentre as quais a dos advogados; 
Considerando que o inciso XIV do artigo 9º da Lei n° 9.613, de 1998 define como um dos sujeitos obrigados 
às medidas preventivas PLD/CFT as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, 
serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer 
natureza, em operações, dentre os quais os advogados e profissionais jurídicos independentes; 
Considerando que recentemente o setor de notários e registradores foi regulamentado por força do 
Provimento n. 088/2019 da Corregedoria Nacional de Justiça; Considerando que, dentre as atividades 
profissionais previstas no artigo 9º da Lei n° 9.613, de 1998, os advogados ainda não possuem uma 
regulamentação quanto as obrigações previstas na mesma lei; Considerando que o Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é o órgão que tem a competência de regular e fiscalizar os 
advogados; Considerando a necessidade de compor a obrigação legal com o princípio da inviolabilidade 
das comunicações entre cliente e advogado; A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem 
de Dinheiro – ENCCLA recomenda  ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil que edite 
regulamentação aos advogados para o cumprimento das obrigações previstas na Lei n° 9.613, de 1998, 
observado o regime de inviolabilidade e o sigilo nas relações entre o advogado e o cliente nos termos da 
Lei n. 8906 de 4 de julho de 1994 (Estatuto da OAB)”. Fonte: http://enccla.camara.leg.br/acoes - acesso em 
28/06/2020; 
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 (iv) quais os limites de atuação e dever de abstenção do advogado em colaborar 

com atos ilícitos de seus clientes? 

  (v) aos advogados que prestam consultoria ou assessoria distinta da jurídica 

recaem os deveres de informação e observância preconizados nos artigos 10 e 11 da Lei 

9.613/1998, já estando estes, sujeitos, por exemplo, às regras previstas nas Resoluções 

do COAF?  

 (vi) é possível e sob quais pressupostos teóricos se pode viabilizar o efetivo 

afastamento da conduta de colaboração profissional do advogado de consultoria jurídica 

do campo de incidência da norma penal da lavagem de capital, deixando de puní-la e 

sequer tipificá-la? 

 

E, especificamente quanto ao tema do recebimento de honorários maculados por 

serviços contratados e efetivamente praticados, surgem as seguintes perguntas de 

pesquisa:  

 

 (i) ao advogado é lícito receber valores de origem infracional à título de honorários 

advocatícios?  

 (ii) o conhecimento que o advogado exerce sobre a vida pregressa de seu cliente 

deve ser um impeditivo no momento de receber o pagamento dos honorários por serviços 

jurídicos prestados?  

 (iii) o advogado deve entrevistar o cliente visando investigar a origem do seu 

dinheiro?  

 (iv) o advogado que sabe estar recebendo honorários de origem infracional comete 

crime?  

 

 
IV. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE 
 

 Como o produto final reitor deste projeto de pesquisa será a produção de 

dissertações de mestrado com temática coletiva, envolvendo subtemas atrelados ao tema 

de pesquisa, este grupo será essencialmente formado pelos acadêmicos da 2ª turma do 
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Mestrado Profissional em Direito Penal Econômico da FGV-Direito-SP. A Composição da 

equipe de pesquisa será: 

 

Supervisão: Prof. Heloisa Estellita 

Orientação: Profs. Adriano Teixeira, Heloisa Estellita, Marcelo Cavali, Raquel Scalcon 

e Rodrigo de Grandis 

Coordenação: Bruno Garcia Borragine (aluno MP-DPE) 

Pesquisadores: Anna Julia Menezes; Fernanda Casagrande; Juliane Mendonça; 

Rafael Maluf; Rafael Santana; Rodrigo Castor; Rodrigo Sardemberg; Icaro Nunes; 

Edgard Rocha (alunas/os MP-DPE). 

Consultor: Aldo Romanni Neto (Mestre em Direito pela FGV Direito SP) 

 

 

V. PRODUTOS ALMEJADOS 
 

 Além dos produtos intermediários, que poderão gerar relatórios e notas técnicas, 

pretende-se, como dito, que as mestrandas e mestrandos desenvolvam suas 

dissertações de mestrado a partir desta investigação coletiva. Essas dissertações 

poderão envolver desde estudos de casos concretos anonimizados, como agrupamento 

de casos e proposta de tratamento jurídico-penal, elaboração de diretrizes e 

recomendações para o exercício da advocacia tanto no que diz respeito à advocacia de 

operações, como no que diz respeito ao tratamento dado ao recebimento de honorários, 

elaboração de normativa para tratamento da matéria pela OAB. Esses produtos não 

excluem outros que, porventura, surjam no âmbito da pesquisa exploratória abaixo 

descrita. 

 

VI. METODOLOGIA E CRONOGRAMA 
 

 Pretende-se estender a pesquisa por três semestres. Cada semestre 

acompanhará, de certa forma, os diversos momentos do curso de mestrado: exploração 

conjunta (1º semestre – 2020.2), pesquisa conjunta e individual (2º semestre – 2021.1), 
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produção individual (3º e 4º semestres – 2021.2 e, se o caso, 2022.1). Como os temas de 

dissertação individuais serão definidos a partir da 1ª etapa conjunta de exploração do 

tema, por ora, oferecemos o detalhamento da pesquisa que será desenvolvida nesta 

etapa e os produtos dela esperados. 

 

1. Primeira etapa: exploração conjunta (2020.2) 
 

 Nesta etapa, o foco será investigar e mapear todos os problemas atuais do tema 

no Brasil, com um olhar para o que acontece em outros países como EUA, países 

europeus e latino-americanos. Serão coletados dados e informações sobre: 

 

• Legislação comparada – como o tema está sendo tratado e interpretado (EUA, 

Europa e América Latina). 

• Normativas e recomendações atuais das autoridades de inteligência financeira e 

de prevenção à Lavagem (FATF e ENCCLA). 

• Como estão se posicionando os órgãos de classe da advocacia sobre o tema (ABA, 

IBA etc.). 

• Andamento da Recomendação III, dentro do plano de ação 2020 da ENCCLA23. 

• Levantamento e análise dos projetos de lei em andamento no Congresso Nacional. 

• Mapeamento de casos de lavagem envolvendo advogados nos últimos 5 anos.  

 

a) Cronograma  
 

Para a discussão e desenvolvimento deste primeiro produto de pesquisa, criou-
se o cronograma abaixo, traduzido em linha do tempo, contendo as tarefas e 
compromissos que serão observados por todos os envolvidos no curso do 2º semestre 
2020: 
 
 Junho/2020 divisão dos subtemas que serão abordados nesta primeira  

 
23Trata-se da recente aprovação pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de 
Capitais (Enccla) da recomendação à OAB para editar regulamentação específica aos advogados no 
tocante ao dever de informação às autoridades de inteligência financeira acerca de deveres e obrigações 
instituídos pela reforma da Lei 9.613/98; 
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  linha de pesquisa entre os membros do grupo (Ata da pri- 
  meira reunião – anexo I) 
 
 Julho/2020 reunião com supervisora para follow-up inicial 
  
 
 Agosto/2020 coleta de material e preparação de relatórios preliminares 
 
 

Setembro/2020 entrevistas com stakeholders (os membros da OAB; AASP;  
  MPF; COAF; E ENCCLA etc.), professores e profissionais. 
 

   
 Outubro/2020  
 
  elaboração e entrega de relatório preliminar 
 
 Novembro/2020  
   
  evento para discussão do relatório preliminar com  
  stakeholders e comunidade acadêmica 
 
 Dezembro/2020 entrega de projeto de pesquisa individual na disciplinar de  
  fundamentos do DPE IV (seminários) 
 
 		
 Este primeiro e preliminar produto de pesquisa agregará dados e informações que 

servirão como insumos para as próximas etapas de pesquisa: pesquisa conjunta e 

individual (2º semestre – 2021.1), produção individual (3º e 4º semestres – 2021.2 e, se 

o caso, 2022.1) 24.  

 
24E que, à título de sugestão ainda a ser amadurecida com a integração entre professora coordenadora e 
os acadêmicos pesquisadores, poderá se materializar através: (i) da produção e publicação de artigos de 
pesquisa apresentando resultados parciais da pesquisa, a serem publicados em periódicos ou na mídia; (ii) 
a realização de eventos com representantes de entidades que envolvem o tema; (iii) a elaboração conjunta 
de uma cartilha de boas práticas da advocacia, pensada para ser apresentada à OAB, contendo 
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b) Carga horária 
 
 A carga horária prevista para a realização desta primeira etapa é de 30h por 

pesquisador (2 créditos). 

 

c) Ferramenta de integração e cooperação  
 

• Levantamento de casos e bibliografia e compartilhamento: papersapp.com 

• Comunicação interna: Zoom e Yammer ou Facebook Groups 

• Redação: Word/Dropbox e Scrivener 

 

 
recomendações e diretrizes fruto dos resultados de pesquisa deste subgrupo; (iv) ou mesmo a construção, 
junto com a OAB, de regulamentação específica aos advogados; e a (v) habilitação para acompanhamento 
e participação em audiências públicas no debate sobre o PL nº 3787/2019;   


