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RESUMO 

0 presente estudo discorre sabre a preocupagao mundial frente ao crescimento 
descontrolado do crime de lavagem de dinheiro e sabre a atuagao da Polfcia Militar do 
Parana frente a esse problema. Sera apresentado nesse estudo o desenvolvimento do 
crime de lavagem de dinheiro, desde a sua evolugao hist6rica ate os dias atuais. Sera 
analisado como se deu o tratamento a esse tipo de crime antes e depois da convengao 
de Viena em 1988, principalmente no que diz respeito ao trafico de entorpecentes, ao 
crime organizado, a corrupgao, ao terrorismo e seu financiamento. Sera demonstrado o 
esforgo dos pafses na busca de meios eficazes no combate ao crime de lavagem de 
dinheiro, bern como o que o Brasil tern feito para combate esse tipo de crime. Sera 
analisada a tipificagao do crime de lavagem de dinheiro constante na Lei nQ 9.613, de 3 
de margo de 1998, sabre os crimes de lavagem e ocultagao de bens, direitos e valores. 
Serao analisados os fatores que influenciaram para a pratica de tal crime, como se 
operam e as suas implicagoes legais. Serao demonstradas ainda as formas de disfargar 
os Iueras obtidos ilicitamente pelas organizag6es criminosas, para que se tornem 
aparentemente de origem lfcita. A forma de combate ao crime de lavagem de dinheiro 
sera apresentada atraves da lei brasileira, demonstrando sua estrutura e seus 
dispositivos diante do direito penal. Sera apresentado o Conselho de Controle das 
Atividades Financeiras, criado pelo Ministerio da Fazenda, para controlar e combater a 
pratica do crime de lavagem de dinheiro. A Polfcia Militar do Parana e a sua 
competencia como instrumento no combate ao crime de lavagem de dinheiro. 

Palavras-chave: Lavagem de dinheiro. Crime organizado. Polfcia Militar do Parana. 
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1 INTRODUCAO 

A evoluc;ao hist6rica do crime de lavagem de dinheiro, o qual vern sendo 

praticado ha seculos, tern preocupac;ao mundial, diante de sua gravidade, 

principalmente em razao da pratica delitiva que extrapola o universo, alcanc;ando 

grandes cidades e concentrac;oes populacionais, que sao gerados pelo desconforto e 

as disparidades sociais, na qual se transformam numa questao transnacional. 

Com a Convenc;ao de Viena, de 20 de dezembro de 1988, iniciou-se o 

combate a Lavagem de Dinheiro, no que diz respeito ao trafico ilfcito de entorpecentes, 

ao dinheiro que provem deste e de outros crimes organizados, a corrupc;ao, o 

sequestra, o terrorismo e seu financiamento, os quais sao objetos de preocupac;ao e 

analise, sendo que ja alcanc;ou dimens6es alarmantes com graves conseqOencias a 

populac;ao mundial. 

0 aparato que possui a instituic;ao brasileira no que se refere a prevenc;ao e 

combate a Lavagem de Dinheiro converge com rapidez aos padr6es internacionais, 

estando acima da maioria dos pafses do mundo, porem mostrando-se quase nulo em 

relac;ao a resultados concretes. 

A Lavagem de Dinheiro esta diretamente ligada ao crime organizado, 

principalmente ao trafico de drogas. A pratica de ocultac;ao ou dissimulac;ao de origem 

ilfcita de ativos obtidos com o crime e antiga, mas a lavagem de dinheiro nos 

mercados financeiros internacionais e urn fenomeno recente que desperta crescente 

preocupac;ao da comunidade internacional. 

A Lavagem de Dinheiro e urn fenomeno universal, sendo relevante a analise 

de alguns de seus principais aspectos, sua identificac;ao, seus efeitos perniciosos que 

eram restritos a determinadas regi6es e hoje ultrapassam fronteiras nacionais, 

causando desestabilizac;ao nos sistemas financeiros, comprometendo assim as 

atividades economicas. 

Portanto, este estudo tern como objetivo geral compreender o que e o crime 

de Lavagem de Dinheiro e seu hist6rico, e como delimitac;ao, a possibilidade de 

combate a tal crime pela Polfcia Militar do Parana. 

A lei brasileira contra o crime de Lavagem de Dinheiro esta especificada na 

Lei 9.613/98, a qual e fruto das press6es internacionais e compromisso assumido pelo 

Brasil. Objetiva proteger a ordem economico-financeira do Brasil. Traz em sua ementa 

a disposic;ao sobre os crimes de "lavagem" ou ocultac;ao de bens, direitos e valores; a 
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prevenc;ao da utilizac;ao dos sistemas financeiros para os ilfcitos previstos na Lei; 

criando ainda o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. 

Para melhor compreensao dessa pesquisa, fez-se necessaria que o conteudo 

fosse desenvolvido de forma dedutiva, pois se parte de ideias gerais, retratadas nessa 

pesquisa pela evoluc;ao hist6rica do Crime de Lavagem de Dinheiro, buscando verificar 

a especificidade. Para tanto, foi utilizada pesquisa doutrinaria e jurisprudencial 

pertinente ao assunto. 

A organizac;ao desse conteudo foi elaborada em tres etapas, sendo a primeira 

desenvolvida pela evoluc;ao hist6rica do Crime de Lavagem de Dinheiro, desde a 

preocupac;ao mundial diante da gravidade do problema ate sua conceituac;ao. 

No segundo momenta trabalham-se os Princfpios do Crime de Lavagem de 

Dinheiro, suas fases classicas, apresentando o disfarce dos lucros ilfcitos sem que 

haja o comprometimento dos envolvidos, a dinamica utilizada pelo crime organizado e 

sua relac;ao com o financiamento do terrorismo. 

Concebem-se as legislac;oes referentes ao combate do Crime de Lavagem de 

Dinheiro, apresentando-se os aspectos processuais da lei, a atuac;ao do Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras, os tipos e medidas preventivas relacionadas ao 

Crime de Lavagem de Dinheiro. 

Analisa-se a competencia da Polfcia Militar do Parana para combater o crime 

de lavagem de dinheiro. 

Finalizando, analisam-se nas considerac;oes finais, os pontos convergentes e 

divergentes dessa preocupac;ao mundial, a partir da visao de alguns autores aqui 

mencionados, buscando apresentar deduc;6es 16gicas verificadas durante a pesquisa. 

1.1 FORMULAQAO DO PROBLEMA 

0 crime de lavagem de dinheiro vern ocorrendo ha seculos e tern se tornado 

uma preocupac;ao mundial devido a sua gravidade por se desenvolver em conjunto 

com delitos de outra natureza. 

A lavagem de dinheiro esta diretamente ligada ao crime organizado, 

especialmente ao trafico de drogas e contrabando de mercadorias. 

A pratica de ocultac;ao ou dissimulac;ao da origem ilfcita de ativos obtidos com 

o crime e antiga, porem o crime de lavagem de dinheiro e recente e desperta 

preocupac;ao tanto da comunidade nacional quanta da internacional. 
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A lavagem de dinheiro sendo urn fenomeno universal ha a necessidade da 

analise de sua identificagao, seus principais aspectos e seus efeitos no sistema 

financeiro. 

0 crime de lavagem de dinheiro por ter se tornado uma preocupagao mundial 

e por afetar todo o sistema economico, bern como estar ligado diretamente com o 

crime organizado e com trafico de drogas e que existe a preocupagao de se combater 

este tipo de crime. 

Verifica-se, atraves de entrevistas realizadas com integrantes das Agencias de 

lnteligencia da Polfcia Militar do Parana, que a PMPR nao vern combatendo o crime de 

lavagem de dinheiro de maneira direta, mas apenas em apoio a outros 6rgaos como 

Polfcia Federal e ao Ministerio Publico, no Grupo de Atuagao Especial de Combate ao 

Crime Organizado (GAECO). 

Surge, entao, a necessidade de verificar a seguinte questao: Teria a Polfcia 

Militar do Parana competencia para investigar e combater o crime de lavagem de 

dinheiro? 

1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

1.2.1 Objetivo Geral: 

ldentificar o crime de lavagem de dinheiro verificando se a Polfcia Militar do 

Parana possui competencia para com bater tal crime. 

1.2.2 Objetivos especfficos: 

Conhecer os aspectos hist6ricos do crime de lavagem de dinheiro; 

ldentificar os processos utilizados no crime de lavagem de dinheiro; 

ldentificar as etapas do crime de lavagem de dinheiro; 

Conhecer a legislagao pertinente ao Crime de Lavagem de Dinheiro; 

Verificar a competencia da P61icia Militar do Parana para combater o 

crime de lavagem de dinheiro. 
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1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

A presente pesquisa se justifica pela necessidade de se aprofundar o estudo 

sobre o crime de lavagem de dinheiro e verificar a competencia da Polfcia Militar do 

Parana para combater tal crime, visto que a lnstituic;ao somente ap6ia outros 6rgaos, 

tais como a Polfcia Federal eo Ministerio Publico Estadual. 

0 crime de lavagem de dinheiro tem se tornado, nestes ultimos anos, uma 

preocupac;ao mundial devido a sua gravidade e por se desenvolver em conjunto com 

delitos de outra natureza, como trafico de drogas e contrabando de mercadorias. 

0 crime de lavagem de dinheiro sendo um fenomeno universal ha a 

necessidade da analise de sua identificac;ao, seus principais aspectos e os efeitos que 

causam no sistema financeiro. 

Assim, o crime de lavagem de dinheiro por ser uma preocupac;ao mundial e 

por afetar o sistema economico nacional e internacional, bem como, por estar ligado 

diretamente como crime organizado, mais especificamente com trafico de drogas ha a 

preocupac;ao de verificar se a Polfcia Militar possui a competencia para combater tal 

crime. 

1.4 ENCAMINHAMENTO METODOLOGICO 

Quanto aos procedimentos tecnicos, o presente estudo incluira a pesquisa 

bibliografica, pois tera seu desenvolvimento baseado em material ja elaborado, 

constitufdo principalmente de livros e artigos cientfficos. 

Quanto ao metodo de abordagem, esse trabalho sera de forma dedutiva e 

indutiva, pois ira partir de teorias e leis gerais para a ocorrencia de fenomenos 

particulares, bem como o inverso. 

Quanto ao metodo de procedimento, essa pesquisa incluira a abordagem dos 

aspectos hist6ricos do crime de lavagem de dinheiro, pois sera do princfpio de que 

atuais formas de vida e de agir na vida social, as instituic;oes e os costumes tem 

origem no passado, por isso sera importante pesquisar suas rafzes para compreender 

sua natureza e func;ao. 

A pesquisa se iniciara com a busca de livros e artigos cientfficos sobre o tema 

em diversas faculdades que disponibilizam suas bibliotecas, na internet e na biblioteca 

da propria universidade. 
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Feita a pesquisa bibliografica, serao realizados fichamentos dos livros com 

maiores e melhores informag6es sobre o tema pesquisado. 

Realizados os fichamentos, serao todos lidos e analisados colocando-os na 

ordem de assuntos a serem inseridas na pesquisa. 

Serao ainda realizadas entrevistas com integrantes das agencias de inteligencia 

e grupos especiais criados na Pollcia Militar do Parana para realizag6es de miss6es 

especlficas. 

A pesquisa tera inlcio com a evolugao hist6rica do crime de lavagem de 

dinheiro, conceituando-a. Tera continuidade com os princlpios do crime de lavagem de 

dinheiro, relagao com o crime organizado, Lei brasileira contra o crime de lavagem de 

dinheiro, atuagao do conselho de controle de atividade financeira e os mecanismos 

para o combate do crime, finalizando com a competencia da Pollcia Militar do Parana 

para combater o crime de lavagem de dinheiro. 
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2 EVOLUCAO HISTORICA DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

Neste capftulo, pretende-se apresentar o desenvolvimento sucinto da 

evolu9ao hist6rica do Crime de Lavagem de dinheiro, como se iniciou a preocupa9ao 

mundial diante da sua gravidade, principalmente em razao da pratica delitiva que 

extrapola as fronteiras, alcan9ando as grandes cidades e as grandes concentra96es 

populacionais, gerados pelo desconforto e disparidades sociais, transformando-se em 

uma questao internacional. 

Em 1988, em Viena, Austria, com a Conven9ao das Na96es Unidas, iniciou-se 

definitivamente o Combate a Lavagem de Dinheiro, no que diz respeito ao trafico ilfcito 

de entorpecentes, ao dinheiro proveniente deste e de outros crimes, da corrup9ao, do 

sequestra, do terrorismo e de seu financiamento, os quais sao objetos de preocupa9ao 

e analise mais aprofundada sabre o tema. 

Pretende-se, entao, buscar a evolu9ao desse instituto para que adiante se 

possa demonstrar com clareza a responsabiliza9ao da pratica criminal. 

2.1 ORIGEM HISTORICA DA LAVAGEM DE DINHEIRO 

A lavagem de dinheiro e praticada ha seculos, provavelmente desde quando 

se praticou o primeiro crime, com a obten9ao de resultados financeiros, com a 

inten9ao de dar aos recursos a aparencia de legalidade, porem sua tipifica9ao se deu 

ha poucos anos. 

A origem hist6rica da lavagem de dinheiro esta no seculo XVII, na velha 

pirataria, segundo Marcelo Blatouni Mendroni (2006, p. 4-5) adverte que: 

Seculo 17. Pirataria era uma proposta cara. Havia um alto custo em manter 
um navio pirata, posto que muitas coisas eram obtidas atraves de hostilidade 
assumida. Uma vez admitida a pirataria, a tripulagao necessitava ser 
alimentada e paga; o navio tinha que ser mantido, armas deviam ser 
estocadas com p61vora e munigao. Muitas coisas eram obtidas atraves de 
roubos, mas muitas outras atraves dos portos amigos. Af mercadores 
providenciavam coisas para o navio, roupas, cerveja, vinho, munigao, 
enquanto oficiais corruptos fechavam os olhos para a presenga de 
saqueadores no seu setor de vigilancia. Mas entao os piratas, ap6s 
saquearem e roubarem, nao enterravam as "areas dos tesouros", como se 
possa imaginar. lsto e apenas folclore. 0 navio pirata necessitava de 
"dinheiro" para funcionar. Na verdade, eles mantinham um esquema de 
lavagem de dinheiro a exemplo do que se observa nos dias atuais. Eles 
davam - entregavam ou "colocavam" (placement) - o lote e as mercadorias 
(ouro, moedas espanholas, pegas cara de ouro e prata) para mercadores 
americanos de reputa<;ao, que as trocavam por varias quantias menores ou 
por moedas mais caras. As cargas dos navios capturados eram muito 
procuradas pelos mercadores americanos. Nao havia real necessidade de 
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acomodagao (layering), ja que os piratas operavam abertamente e as 
mercadorias eram facilmente aceitas e trocadas. lntegragao (integration) dos 
fundos lavados se tornava importante somente quando o pirata resolvia se 
aposentar, e todos o faziam na entao alegre velha lnglaterra. La, aportando a 
gama de valores amealhados, pela falta de documentagao urn pirata 
aposentado podia tranqi.iilamente trazer consigo uma verdadeira fortuna 
ganha aparentemente nas col6nias sob a aparemcia de realizagao de 
neg6cios legftimos. [grifo do autor] 

Assevera Lorenzo Parodi (2005, p. 31 ): 

0 termo "lavagem de dinheiro" deriva do fato que nos anos 20 e 30 os 
gangsteres e mafiosos americanos, (entre os quais o famoso AI Capone), 
tinha como Mbito a reciclagem do dinheiro em especie, o qual recebiam do 
contrabando, prostituigao, jogo ilegal e extorsao, atraves de redes de 
lavanderias ou caga-nfqueis, as quais eram utilizadas para justificar a origem 
"ilfcita" para o dinheiro. [grifo do autor] 

No mesmo senti do e o entendimento de Marco Antonio de Barros (2007, p. 

Acontecimentos remotos do seculo passado sao anotados pela literatura 
como sendo fatos embrionarios desta modalidade criminosa. Urn deles e o 
caso de Alphonse (AI) Capone, filho de imigrantes italianos provindos da 
regiao de Napoles, nascido em Nova York. Este conhecido infrator da lei 
assumiu o controle do crime organizado na cidade de Chicago, no final da 
decada de 20, tornou-se milionario com a venda de bebidas ilegais, e foi 
preso por sonegagao fiscal ap6s sofrer rigorosa investigagao em suas 
declarag6es de renda. 

Continua ainda Lorenzo Parodi (2005, p. 32) sabre lavagem de dinheiro: "[ ... ] 

na realidade o termo "lavagem de dinheiro" deriva do fato que a operac;ao de 

transformar dinheiro ilfcito (ou sujo) em dinheiro lfcito (ou limpo) evoca o processo 

geral de lavagem que, simplesmente e a transformac;ao de alga sujo em alga limpo". 

Acredita-se que expressao "lavagem de dinheiro" (money laudering), tenha 

sido utilizada judicialmente pela primeira vez nos Estados Unidos, em 1983, no 

processo sabre a perda de dinheiro proveniente do trafico de entorpecentes. Acredita

se ainda que tal expressao tenha sido criada para caracterizar o surgimento, por volta 

dos anos 20, de uma rede de lavanderias que tinham por objetivo facilitar a colocac;ao 

em circulac;ao do dinheiro oriundo de atividades ilfcitas, conferindo-lhe a aparencia de 

lfcito. 

Afirma Antonio Sergio A. Pitombo (2003, p. 33): "No momenta, o sentido 

corrente prende-se a ac;ao ou efeito de lavar, portanto, de limpar. Na mesma acepc;ao 

antiga de lavadura". 



16 

Explica Marco Antonio de Barros (2007, p. 41), sobre a expressao money 

laundering: 

Precedendo o surgimento da expressao money laundering, que na epoca 
ainda nao era formalmente utilizada para designar este tipo de atividade 
criminosa, o certo e que tal expressao ja era conhecida pelas autoridades 
norte-americanas, que frequentemente a empregavam para se referir a 
exploragao de maquinas automaticas utilizadas para a "lavagem" de roupas 
por parte da m{lfia, que durante as decadas de 1920 e 1930 adquiriu 
inumeros neg6cios legftimos para proporcionar a mescla dos lucros 
provenientes de suas atividades ilegais com as receitas das lavanderias. [grifo 
do autor] 

Segundo o Ministerio da Justic;a (1998, nQ 692), sobre o termo lavagem: "0 

certo e que essa expressao ja esta ha muito consagrada, seja no glossario das 

atividades financeiras, seja na linguagem popular, em conseqOencia de seu emprego 

internacional (money laudering)". 

Com a compreensao do significado da expressao lavagem de dinheiro, esta 

foi rapidamente incorporada por diversos pafses, tais como em Portugal 

branqueamento de capital, na Franc;a e Belgica blanchiment d'argent, na ltalia 

reciclagio del denar', na Espanha blanqueo de dinero e na Colombia lavado de ativos. 

A Convenc;ao de Viena, de 20 de dezembro de 1988, contra o trafico ilfcito de 

entorpecente traz expressa referencia a lavagem de dinheiro, como conversao, 

transferencia, ocultac;ao ou encobrimento da natureza, origem, localizac;ao, destine, 

movimentac;ao ou propriedade verdadeira dos bens decorrentes das atividades ilfcitas. 

Assevera nesse sentido Fabiano Genofre (2006, p. 264) que: 

Em 1988, ocorre em Viena, a Convengao das Nag6es Unidas, contra o trafico 
ilfcito de entorpecentes e substancias psicotr6picas, onde as nag6es 
congregadas decidem abrir uma nova estrategia de combate visando 
enfraquecer o poderio economico dessas organizag6es criminosas, 
procurando atingir o capital por ela utilizado. Nasce entao a lavagem de 
dinheiro (money laudering), florescendo as primeiras propostas de 
criminalizagao de ocultagao. 
Posteriormente, as condutas tfpicas exsurgidas nesta epoca foram 
catalogadas como sendo legislag6es de lavagem de bens de primeira 
geragao, pois estavam atreladas ao trafico de drogas. 

Ensina Marco Antonio de Barros (2007, p. 43) sobre a origem da legislac;ao 

pertinente ao crime de lavagem de dinheiro no Brasil: 

Como ponto de partida e preciso mencionar a Convengao de Viena, 
celebrada durante a Conferencia das Nag6es Unidas de 19.12.1988, com o 
prop6sito de deliberar sobre a adogao de uma polftica contra o trafico de 
estupefacientes e de substancias psicotr6picas. 
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Por forc;a desse tratado multilateral, os Estado signataries, entre eles o Brasil, 
assumiram o compromisso de tipificar como infrac;ao penal as ac;oes 
consistentes na substituic;ao, conversao ou ocultac;ao de bens provenientes 
do trafico de estupefacientes (art. 3Q, § 1Q, b). lncentivado entao pelo interesse 
internacional de se combater com maior eficiemcia os diversos ramos de 
atividades ilfcitas ligadas ao narcotrafico, o Brasil ratificou os termos daquela 
Convenc;ao, conforme o Dec. 154, de 26.06.1991. 

No Brasil a legislagao que trata especificamente do crime de lavagem de 

dinheiro ou ocultagao de capitais, teve sua aprovagao na Lei 9.613, de 3 de margo de 

1998, cujo projeto foi confeccionado pelo Ministerio da Justiga e enviado ao Congresso 

Nacional em 18 de dezembro de 1997. Ainda no mesmo ano da aprovagao da Lei 

9.613/98, foi institufdo no ambito do Ministerio da Fazenda o COAF1
, 6rgao do governo 

proposto especialmente ao combate a lavagem de dinheiro. 

0 COAF foi institufdo pela Lei nQ 9.613/98, no ambito do Ministerio da 

Fazenda, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, 

examinar e identificar ocorrencias suspeitas de atividade ilfcitas relacionada a lavagem 

de dinheiro. 

A Lei Federal 9.613/98 preve tal situagao no seu art. 1Q e incisos: 

Art. 1 Q - Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizac;ao, disposic;ao, 
movimentac;ao ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, 
direta ou indiretamente, de crime: 
I- de trafico ilfcito de substancias entorpecentes ou drogas afins; 
II- de terrorismo; 
Ill -de contrabando ou trafico de armas, munic;oes ou material destinado a 
sua produc;ao; 
IV -de extorsao mediante sequestra; 
V - contra a Administrac;ao Publica, inclusive a exigencia, para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condic;ao ou 
prec;o para a pratica ou omissao de atos administrativos; 
VI- contra o sistema financeiro nacional; 
VII- praticado por organizac;ao criminosa. 

A Lei 10.701, de 9 de julho de 2003, alterou e acrescentou dispositivos a Lei 

nQ 9.613, de 3 de margo de 1998, que dispoe sobre os crimes de lavagem ou 

ocultagao de bens, direitos e valores, a prevengao da utilizagao do sistema financeiro 

para os ilfcitos previstos nesta Lei, criou o COAF e deu outras providencias com as 

seguintes alteragoes: 

Art. 1 Q [ ••• ] 

II -de terrorismo; 
Art. 2Q o paragrafo unico do art. 9Q passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso XII 
Art. 9Q [ ... ] 

1 Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) 
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Paragrafo unico 
XII - as pessoas ffsicas ou jurfdicas que comercializarem bens de luxo ou de 
alto valor ou exerc;:am atividades que envolvam grande volume de recursos 
em especie. 
Art. 39 da Lei n9 9.613, de 3 de margo de 1998, passa a vigorar acrescida do 
seguinte art.: 
Art. 10!:!. 0 Banco Central mantera registro centralizado formando o cadastro 
geral de correntistas e clientes de instituig6es financeiras, bern como de seus 
procuradores. 
Art. 49 art. 11 da Lei n9 9.613, de 3 de margo de 1998, passa a vigorar com as 
seguintes alterag6es: 
Art. 11 [ ... ] 
II - a) todas as transag6es constantes do inciso II do art. 1 0 que ultrapassam 
limite fixado, para esse fim, pela mesma autoridade e na forma e condig6es 
por ela estabelecidas, devendo ser juntada a identificagao a que se refere o 
inciso I do mesmo art.; 
Art. 59 o art. 14 da Lei n9 9.613, de 3 de margo de 1998, passa a vigorar 
acrescido do seguinte paragrafo: 
Art.14[ ... ] 
§ 39 0 COAF podera requerer aos 6rgaos da Administragao Publica as 
informag6es cadastrais bancarias e financeiras de pessoas envolvidas em 
atividades suspeitas. 
Art. 69 esta lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

2.2 A PREOCUPAQAO MUNDIAL DIANTE DA GRAVIDADE DO PROBLEMA 

A lavagem de dinheiro tornou-se preocupac;ao mundial quando do surgimento 

da sua ligac;ao com o trafico de entorpecentes, a partir da Convenc;ao de Viena de 

1988. 

Nas ultimas decadas o crime de lavagem de dinheiro e os crimes que o 

antecedem, narcotrafico, corrupc;ao, sequestra e terrorismo, passaram a serem delitos 

do qual o seu impacto nao se mede em escala local. Seus efeitos perniciosos se 

espalham sem restric;ao, algumas alem das fronteiras nacionais causando assim 

desestabilizac;ao aos sistemas financeiros, comprometendo as atividades economicas 

e a populac;ao mundial em geral. 

Sobre a transposic;ao de fronteiras regionais pelo Crime de Lavagem de 

Dinheiro Carlos Marcio Rissi Macedo (2006, p. 25) ensina: 

Nesse sentido, o primeiro dos marcos sociais que se pode reputar como 
geratriz desse tipo de criminalidade e 0 proprio fenomeno da globalizagao 
onde o incremento das relag6es humanas, potencializado pela facilidade das 
comunicag6es, transporte, interagao das nag6es, e principalmente o novo 
enfoque de conceito de soberania fizeram com que nao s6 as atividades 
empresariais lfcitas se desenvolvessem internacionalmente. 

Por ser de natureza clandestina, conforme o Ministerio da Fazenda, na 

Cartilha sobre lavagem de dinheiro (1999) "[ ... ] a lavagem de dinheiro, fica diffcil 

estimar o volume total de fundos lavados que circulam internacionalmente. As tecnicas 
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de analise disponfveis envolvem a mensuragao do volume de comercio em atividades 

ilegais tais como trafico de drogas, de armas ou fraude". 

Pelo motivo supramencionado e que o tema lavagem de dinheiro torna-se 

objeto central de preocupagao e de inumeras discuss6es realizadas mundialmente. Os 

Chefes de Estado e de Governo, bern como organismos internacionais vern 

dispensando mais atengao a questao, pois sao poucas as pessoas que pensam sobre 

a gravidade do problema, principalmente porque a lavagem de dinheiro parece estar 

distante da realidade de muitos. 

Com a aprovagao da Lei 9.613/98, tornou-se clara a preocupagao, 

demonstrando a intensa representagao do avango no tratamento da tipificagao do 

crime de lavagem de dinheiro. Sendo de suma importancia, a criagao, no ambito do 

Ministerio da Fazenda, o COAF. 

Segundo o Ministerio da Fazenda (1999, p. 4), sobre a fungao do COAF: 

A principal tarefa do COAF e promover esforgo conjunto por parte dos varios 
6rgaos governamentais do Brasil que cuidam da implementagao de polfticas 
nacionais voltadas para o combate a lavagem de dinheiro, evitando que 
setores de economia continuem sendo utilizados nessas operagoes ilfcitas. 

Assim, a sociedade necessitava sensibilizar-se para a gravidade do problema. 

Os traficantes tern como objetivo depositar pequenas quantias em especie 

nas contas bancarias, ou converte-las em instrumentos financeiros ou outros ativos. 

Geralmente aqueles que lavam dinheiro nao documentam o total de 

operag6es, muito menos divulgam o montante de lucro obtido. Utilizando-se de varios 

pafses para ocultar os recursos ilfcitos, sendo que se aproveitam da gama de 

diferentes regras legislativas de combate ao crime. 

Paul Allan Schott (2005, p. 1 01) preleciona que: 

Embora nao existam estimativas confiaveis relativas a lavagem de dinheiro a 
nfvel global, o Fundo Monetario lnternacional estimou que o valor total dos 
fundos lavados em todo o mundo pode variar entre 2% e 5% do produto 
interno bruto mundial, o que representa em torno de US$1 ,5 trilhao, 
anualmente, o que justifica e faz por merecer a atengao de todos os pafses. 

Assim, constata-se que a lavagem de dinheiro nao e um problema somente do 

Brasil, mas da comunidade mundial, a qual devera unir forgas para um combate 

eficiente desse tipo de crime. 
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2.3 CONCEITO 

p. 8): 

Partindo-se da conceituagao mais comum, conforme COAF, de Brasilia (1999, 

A Lavagem de Dinheiro constitui um conjunto de operac;6es comerciais ou 
financeiras que buscam a incorporac;ao na economia de cada pafs dos 
recursos, bens e servic;os que se originam ou estao ligados a atos ilfcitos. Em 
termos gerais, lavar recursos e fazer com que produtos de crime parec;am ter 
sido adquiridos legalmente. 

Peter Lilley (2001, p. 16) conceitua lavagem de dinheiro como: "[ ... ] o metoda 

par meio do qual os recursos provenientes do crime sao integrados aos sistemas 

bancarios e ao meio ambiente de neg6cios do mundo todo". 

Contudo, Jose Laurindo de Souza Netto (2002, p. 41 ), conceitua lavagem de 

dinheiro como sendo: "[ ... ] abrange todas as operagoes destinadas a ocultar a 

verdadeira proveniencia dos beneffcios ilfcitos e tern como objetivo eliminar quaisquer 

vestfgios sabre sua origem criminosa, [ ... ] dando-lhes uma aparencia de legalidade". 

0 Grupo de Agao Financeira sabre Lavagem de Dinheiro {2001, p. 3), 

conceitua lavagem de dinheiro como: "[ ... ]a utilizagao e transformagao de produtos de 

crime para dissimular a sua origem ilfcita, como o objetivo de legitimar os proventos 

resultantes da atividade criminosa". 

0 conceito de "lavagem" segundo Marco Antonio de Barros (2007, p. 45): 

"Lavagem", em termos normativos, significa a transposic;ao de uma metafora. 
Ao constitui exatamente o ato de lavar o dinheiro utilizando-se a agua ou 
produto qufmico para faze-lo, mas simboliza a necessidade de o dinheiro sujo 
(manchado pelo crime) ser /avado par varias formas nos circuitos financeiros, 
para depois a estes retornar /avado (limpo), sem deixar rastro dessa origem 
criminosa, e com aparencia de lfcito. [grifo do autor] 

A lavagem de dinheiro e definida par Rodolfo Tigre Maia (1999, p.53) como: 

0 conjunto complexo de operac;6es, integrado pelas etapas de conversao 
(placement}, dissimulac;ao (layerng) e integrac;ao (integration) de bens, 
direitos e valores, que tem par finalidade tornar legftimos ativos oriundos da 
pratica de atos ilfcitos penais, mascarando esta origem para que os 
responsaveis possam escapar da ac;ao repressiva da justic;a. 

Segundo Carlos Marcia Rissi Macedo (2006, p. 30): 

Nao h8. na doutrina um conceito unfvoco sabre o tema. Ha convergencia no 
sentido de que a lavagem e o procedimento de caracterizac;ao lfcita a capital 
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de origem ilfcita. As divergencias, contudo, nao sao suficientes a elaborac;ao 
de acepc;oes distintas, restando diferenc;as quanta a tipologia dos crimes 
antecedentes e a tipicidade penal da ac;ao de lavagem. 

Com relagao a Lei nQ 9.613/98, Neydja Maria Dias de Morais (2006) assevera 

A expressao "Lavagem de Dinheiro" e uma forma generica de referir-se a 
operac;ao financeira ou transac;ao comercial que objetiva ocultar ou dissimular 
a natureza, origem, localizac;ao, disposic;ao, movimentac;ao ou propriedade de 
bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente de crime. [grifo 
da autora] 

A lei objetiva tutelar os sistemas financeiro e economico do pafs, garantindo 

seguranga nas operag6es e transag6es de ordem economico-financeira, impedindo e 

ocultando ou dissimulando insergao no mercado, que e regido e desenvolvido segundo 

ordem vigente, de bens e direitos provenientes de alguns crimes graves que 

costumeiramente sao praticados por criminosos ou pelas associag6es criminosas 

organizadas. 

Na visao de Marco Antonio de Barros (1998, p.5): 

Em suma, este novo diploma foi ditado com a nftida intenc;ao de prevenir a 
utilizac;ao dos sistemas financeiro e economico do Pafs para fins ilfcitos, 
sobretudo com o prop6sito de impedir a legalizac;ao do patrimonio de origem 
criminosa, isto e, do produto ou resultado dos crimes antecedentes nela 
especificados. 

Entende-se, entao, que a Lei nQ 9.613/98 foi editada com o intuito de evitar 

que organizag6es criminosas utilizem os sistemas financeiros e economicos do Pafs 

para fins ilfcitos, ou seja, que fagam a "lavagem de dinheiro". 

Verifica-se a conceituagao colacionada de Fabiano Genofre (2006, p. 265): 

"[ ... ] o crime de lavagem procura estabelecer uma conduta tfpica autonoma da pnitica 

de urn determinado crime grave, tais como o trafico de drogas, a extorsao mediante 

sequestra e outros [ ... ]". 

Alguns autores defendem que somente urn crime autonomo gera efeito 

preventive freando assim o poderio das organizag6es criminosas. 

Neste sentido Fabiano Genofre (2006, p. 265) assevera que:"[ ... ] adotando-se 

a criminalizagao da incorporagao fraudulenta de bens originarios de crime, como 

polftica de seguranga publica, sacrificando, em contrapartida, a cientificidade do direito 

penal, pois indubitavelmente as condutas estao interligadas". 
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Amparado na realidade supramencionada Fabiano Genofre (2006, p. 265) 

afirma que: 

Nasce a legislac;ao de lavagem, inspirada em uma conceituac;ao diversa de 
nossa tradic;ao jurfdica, e inova, ao criar na descric;ao da conduta em 
elemento novo, batizando-o de Crime antecedente, que nao integra o crime 
de lavagem, mas cuja indispensabilidade estaria adstrita a indfcios de sua 
existencia, aptos a demonstrar a origem ilfcita dos bens, para fins de 
recebimento da denuncia perante o Poder Judiciario. [grifo do autor] 

Portanto, os crimes que antecedem a lavagem, segundo Fabiano Genofre 

(2006, p.265): "[ ... ] o trafico de drogas, o terrorismo, o contrabando de armas, o 

sequestra, crimes contra a Administragao Publica, contra o sistema financeiro nacional 

e os praticados por organizag6es criminosas". 

0 tipo objetivo principal trata-se, a evidencia, de delito acess6rio, qual seja, 

pressup6e a existencia de um crime anterior como antecedente 16gico incontornavel a 

sua ocorrencia. 

Conforme Rodolfo Tigre Maia (1996, p. 65) "[ ... ] a Lavagem de Dinheiro e 
autonoma em relagao aos crimes que obrigatoriamente a antecedem". 

No rol de crimes antecedentes estao os crimes de Lavagem de Dinheiro ou 

ocultagao de bens os quais sao marcados por caracterfsticas pr6prias. 

Nesse sentido, Marco Antonio de Barros (1998, p. 44) assevera que: 

Os crimes de lavagem de dinheiro ou ocultac;ao de bens sao marcados par 
caracterfsticas pr6prias. De certo modo eles estao integrados num conjunto 
de atos que habitualmente nao sao praticados em territ6rio de um unico pafs. 
Essa modalidade criminosa ultrapassa- o espac;o territorial, marftimo e aereo 
de soberania de qualquer Estado. Trata-se de um crime que nao se curva a 
fronteiras. Par isso configura uma das multiplas atividades criminosas 
transfronteiras, ou seja, uma infrac;ao penal que e tfpica da nova onda de 
neocriminalizac;ao que nos ultimos tempos instalou-se no mundo. 

Segundo Marco Antonio de Barros, (1998, p.52): "[ ... ] que tanto os bens, 

valores e direitos especificamente relacionados com os crimes basicos, quanta 

aqueles que possam consistir, no produto indireto de tais delitos antecedentes, 

configuram o crime de lavagem". 

A despeito das diversas definig6es existentes de Lavagem de Dinheiro, e das 

pequenas variag6es que a expressao possa ter de um pafs para outro, todas, sem 

excegao, referem-se a intengao de ocultar a origem ilegal de recursos para que, num 

momenta posterior, eles possam ser reintroduzidos na economia revestidos de 

legitimidade. 
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3 PRINCIPIOS DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

Neste capitulo, apresenta-se como se dara o disfarce dos lucros ilfcitos sem 

que haja o comprometimento dos envolvidos, mostrando-se dinamico o processo de 

lavagem de dinheiro. 

Divide-se essa ideia em cinco momentos: crime antecedents; as fases 

classicas do crime de lavagem de dinheiro; parafsos fiscais; crime organizado e sua 

relac;ao; e financiamento do terrorismo e sua relac;ao. 

3.1 CRIME ANTECEDENTE 

Crime antecedents e aquele que, tenha, necessariamente, ocorrido 

anteriormente para que se configure o crime de lavagem de dinheiro, 

independentemente setal crime foi processado e/ou julgado. 

Segundo Carlos Marcio Rissi Macedo (2006, p. 84), sobre a configurac;ao de 

crime de lavagem de dinheiro: "[ ... ] o crime de lavagem de capitais (Lei 9.613/98) e, 

como a receptac;ao (CP, art. 182), crime acess6rio, ou seja, depende necessariamente 

da ocorrencia de crime previo para que se viabilize sua ocorrencia". 

Ainda segundo Carlos Marcio Rissi Macedo (p.85), sobre o rol de crimes 

antecedents adotados pela legislac;ao brasileira: 

A legislagao brasileira, fugindo dos padr6es estabelecidos no Direito 
Comparado, estabeleceu rol de condutas antecedentes, onde constam crimes 
especfficos como o trafico ilfcito de entorpecentes (inc. I) eo contrabando ou 
trafico de armas (inc. Ill); crimes indicados por sua classificagao como contra 
a administragao publica (inc. V) e contra o sistema financeiro nacional (inc. 
VI); segundo a forma de execugao, como os praticados por organizag6es 
criminosas (inc. VII) e ainda, conduta nao especificamente prevista em nossa 
legislagao, como o terrorismo e se financiamento. 

Assim, conforme o art. 2Q, II, da Lei 9.613/98, com a ocorrencia do crime 

antecedents, configura-se o crime de lavagem de dinheiro, independentemente do 

processo e julgamento desse crime, mesmo que praticado no exterior. 

3.2 ETAPAS CLASSICAS DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

0 processo dinamico do qual passa a lavagem de dinheiro, ocorre o disfarce 

dos lucros ilfcitos sem desmontar o comprometimento dos envolvidos requer segundo 

Adrienne Giannetti Nelson de Senna (2001, p.3): 



24 

Primeiro, o distanciamento dos fundos de sua origem, evitando uma 
associagao direta deles com o crime; segundo, o disfarce de suas varias 
movimentag6es para dificultar o rastreamento desses recursos; e terceiro, a 
disponibilizagao do dinheiro novamente para os criminosos depois de ter sido 
suficientemente movimentado no ciclo de lavagem e poder ser considerado 
"limpo". [grifo do autor] 

Teoricamente, sao tres as etapas independentes que envolvem os 

mecanismos mais utilizados no processo de lavagem de dinheiro, que se dao 

simultaneamente, sendo elas: colocagao; ocultagao; e integragao. 

Conforme Fabiano Genofre (2006, p. 265-266) afirma que: 

A colocagao se materializa por intermedio de depositos bancarios, compra de 
tftulos negociaveis e de bens. Visando dificultar a identificagao da origem do 
dinheiro, as organizag6es criminosas utilizam tecnicas cada vez mais 
sofisticadas, procurando fracionar o montante utilizado, bem como proceder a 
aquisigao e gerenciamento de atividades comerciais que usualmente 
empregam dinheiro em especie. 
Ocultagao, cujo objeto seria quebrar a cadeia de evidencias apta a denotar a 
origem ilfcita dos bens, geralmente sao utilizados recursos tais como: 
movimentagao eletronica, utilizagao de contas anonimas e parafsos fiscais, 
geralmente protegidos por leis de sigilo bancario ou deposito em contas 
fantasmas. 
lntegragao, em que os ativos sao incorporados formalmente ao sistema 
economico, estando pronto para ser legitimamente utilizado. 

Marco Antonio de Barros (2007, p. 47-49) entende sobre as etapas do 

processo de lavagem que: 

A colocayao, tambem chamada de oculta9ao, conversao ou introdu9ao, em 
linguagem internacional conhecida como fase do placement, consiste na 
ocultagao ou escamoteagao dos ativos ilfcitos. Busca-se o distanciamento dos 
bens, direitos ou valores provenientes do crime antecedente. Geralmente 
utiliza-se o sistema financeiro (bancos e empresas de credito, inclusive de 
parafsos fiscais) e o sistema geral da economia (casas de cambia, 
investimentos em operag6es de bolsas, transagoes imobiliarias, aquisig6es de 
joias e obras de arte etc.), com o objetivo de encobrir a natureza, localizagao, 
fonte, propriedade e o controle dos recursos obtidos ilicitamente. 
Na segunda etapa do processo de "lavagem" pratica-se a dissimula9ao, 
tambem conhecida por cobertura (layering), acumula9ao (empillage), controle, 
circulayao, estratificayao e transtorma9ao. Corresponde ao acumulo de 
investimentos com os quais se procura maquiar a trilha contabil (ou trilha do 
papel - paper trai~. ou seja, disfargar o caminho percorrido pelos ativos 
provenientes do crime antecedente. Nesta fase a agao criminosa a conduta 
se reveste de variadas e sucessivas operas,:oes e transas,:oes economico
financeiras, sendo entao utilizadas muitas contas bancarias, nacionais e 
internacionais, bem como investimentos diversificados, tais como aplicag6es 
em balsas, transferencias eletronicas via cabo (wire transfer), utilizas,:ao 
fraudulenta de cartoes de credito etc. 
Para concluir o processo realiza-se a integra9ao (integration}, fase que 
corresponde a propria finalizas,:ao da "lavagem". Com a aparente licitude 
decorrente do cumprimento das etapas anteriores, os Iueras e os bens 
criminalmente obtidos sao novamente introduzidos na economia legal ou no 
sistema financeiro, lsto geralmente se da com a crias,:ao ou investimento em 
negocios lfcitos, ou ainda mediante a aquisigao de bens em geral (imoveis, 
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obras de arte, ouro, j6ias, ac;6es, embarcac;6es, vefculos automotores etc.), 
sendo o capital, com aparencia lfcita, reaplicado nos setores economico, 
financeiro e produtivo do pafs, tal como ocorre nas operac;6es de fundos 
legftimos. [grifo do autor] 

Assim, entende-se que a etapa da colocagao eo primeiro passo do processo 

tendo o criminoso como objetivo fazer com que o dinheiro em especie se transforms 

em outra forma de valor, ideal em deposito em conta bancaria ou outro ativo financeiro 

lfquido. 0 fracionamento dos valores que transitam pelo sistema financeiro e a 

utilizagao de estabelecimentos comerciais que, normalmente, trabalham com dinheiro 

em especie sao alguns dos artiffcios dos quais os criminosos se valem para dificultar a 

identificagao da procedencia do dinheiro. 

Ja a etapa de ocultagao e aquela em que o rastreamento contabil dos 

recursos ilfcitos e dificultado. Tendo como objetivo a tentativa de encobrir ou disfargar 

a fonte de dinheiro, interrompendo a sequencia de evidencias, no caso de a origem do 

dinheiro vir a ser identificada, criando assim transag6es financeiras ou comerciais 

complexas dificultando e disfargando sua origem e promovendo o anonimato, 

ocorrendo, portanto a dissociagao do dinheiro ilegal de sua fonte. 

A etapa de integragao e a fase final do processo, geralmente esta interligada 

ou sobreposta a etapa da ocultagao, e quando ocorre a incorporagao formal do 

dinheiro ao sistema economico. 0 objetivo e integrar definitivamente o dinheiro ao 

sistema econ6mico e financeiro, sendo assimilado juntamente com os outros ativos 

lfcitos ou nao existentes no sistema que, nao raro, sao urn meio de facilitagao da 

atuagao dos criminosos, como e o caso das sociedades prestadoras de servigo. 

Sendo assim, uma vez formado o ciclo das etapas, torna-se facil a legitimagao 

do dinheiro ilfcito. 

Existem varios meios populares, os quais sao utilizados entre os lavadores de 

dinheiro durante as etapas supramencionadas. 

Algumas das tecnicas utilizadas pelos lavadores com a intengao da ocultagao 

do dinheiro sujo, sao enumeradas por Marcelo Batlouni Mendroni (2006, p. 62-69) 

como segue: 

Mescla - atraves desse procedimento, o agente de lavagem mistura seus 
recursos ilfcitos com os recursos legftimos. 
Empresa fachada - Trata-se de uma entidade legalmente constitufda que 
participa ou aparenta participar de atividade lfcita. Constata-se a existencia do 
local (ffsico), im6vel, somente com a aparencia daquilo a que se prop6e. 
Checando-se o local do enderec;o constante na Junta Comercial local, sera 
constatada a existencia de um predio naquele logradouro e numero. Na 
verdade, presta-se apenas a utilizar um nome empresarial, de forma a 
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viabilizar a abertura de contas bancarias e utilizac;ao do nome da pessoa 
jurfdica para a efetivac;ao das transac;oes. Esse comercio costuma servir, no 
entanto, principalmente, como instrumento de lavagem de recursos ilfcitos. 
Empresa fictfcia - A empresa existe somente no papel. Checando-se a 
eventual existencia do predio naquele logradouro e numero registrado na 
Junta Comercial, constatar-se-a a sua inexistencia. Nao havera imovel algum 
naquele numero, ou muitas vezes sequer o numero existira naquela rua, 
existira outra empresa, totalmente dissociada das propostas datal "empresa", 
ou mesmo podera tratar-se de imovel residencial de pessoa absolutamente 
inocente. 
Compra de bens - 0 agente de lavagem adquire bens (par exemplo, carros, 
barcos, aeronaves, propriedades imobiliarias etc.) ou instrumentos monetarios 
(ac;oes, traveller checks). 
Contrabando de dinheiro - 0 transporte ffsico de dinheiro (em cash) para 
outros pafses, normalmente ja convertido na moeda forte - U$ dolares 
americanos ou Euros - tambem se insere na caracterizac;ao desta tecnica de 
lavagem. 0 agente transporta consigo o dinheiro em especie para fora do 
pafs de origem e, uma vez no pafs de destino, troca-o par outra moeda e/ou o 
deposita em contas bancarias rompendo, assim, a ligac;ao ffsica do dinheiro 
obtido com o negocio ilfcito praticado. [grifo do autor] 

Sendo assim, sao inumeras as operag6es comerciais realizadas 

internacionalmente, as quais facilitam a lavagem de dinheiro. Tal comercio atrai as 

organizag6es criminosas por envolverem bens de alto valor, que podem ser 

comercializados com certa facilidade, utilizando-se de diversos instrumentos 

financeiros os quais garantem o anonimato. 

Urn exemplo classico e o caso do economista colombiano Franklin Jurado, 

como mostra o Ministerio da Fazenda, na Cartilha sobre Lavagem de Dinheiro (2003, 

p. 5): 

0 deposito inicial - o estagio mais arriscado, pais o dinheiro ainda esta 
proximo de suas origens - foi no Panama. Durante um perfodo de tres anos, 
Jurado transferiu dol ares de bancos panamenhos para mais de 100 contas 
diferentes em 68 bancos de nove pafses, mantendo os saldos abaixo de U$ 
10 mil para evitar investigac;oes. 
Os fundos foram novamente transferidos, dessa vez para contas na Europa, 
de maneira a obscurecer a nacionalidade dos correntistas originais, e, entao, 
transferidos para empresas de fachada. Finalmente, OS fundos voltaram a 
Colombia par meio de investimentos feitos par companhias europeias em 
negoc1os legftimos, como restaurantes, consultoras e laboratories 
farmaceuticos, que nao levantariam suspeitas. 
0 esquema foi interrompido com a falencia de um banco em Monaco, quando 
varias contas ligadas a Jurado foram expostas. Fortalecida par leis anti
lavagem, a polfcia comec;ou a investigar o caso e Jurado foi preso. 

Nesse caso, constata-se a complexidade do crime, onde o agente se utilizou 

de varias contas bancarias, de varios bancos e de varios pafses, incluindo empresas 

de fachada, onde o dinheiro "sujo", ap6s varias movimentag6es, retornou "limpo" ao 

pafs de origem em forma de investimento estrangeiro. 
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3.3 PARAfSOS FISCAIS 

Os parafsos fiscais tambem sao chamados de refugios fiscais, oasis fiscais e 

portos fiscais. Sao pafses ou dependencias que, por nao tributarem a renda, ou por 

tributarem-na a alfquota inferior a 20% ou, ainda, por possufrem uma legislac;ao que 

garante o sigilo relative a composic;ao societaria de pessoas jurfdicas ou a sua 

titularidade, oferecem oportunidades atraentes e vantajosas para movimentac;ao de 

recursos. 

Parafso fiscal, segundo o Ministerio da Fazenda na Cartilha sobre Lavagem 

de Dinheiro (2003, p. 6) entende-se por: "Pafses que oferecem oportunidades mais 

vantajosas para empresas e pessoas ffsicas movimentarem recursos, alem do escudo 

propiciado pelo sigilo, em alguns casos. Atualmente, mais de 40 pafses em todo o 

mundo sao considerados parafsos fiscais". 

De acordo com a lnstruc;ao Normativa da Secretaria da Receita Federal, nQ 

188, de 6 de agosto de 2002, atualmente, cinquenta e tres localidades em todo o 

mundo sao tidas como parafsos fiscais. Sao elas: 

I- Andorra; 

II -Anguilla; 

Ill - Antfgua e Barbuda; 

IV - Antilhas Holandesas; 

V- Aruba; 

VI - Comunidade das Bahamas; 

VII- Bahrein; 

VIII - Barbados; 

IX- Belize; 

X - llhas Bermudas; 

XI -Campione D' I tali a; 

XII- llhas do Canal (Aiderney, Guernsey, Jersey e Sark); 

XIII- llhas Cayman; 

XIV - Chipre; 

XV - Cingapura; 

XVI - llhas Cook; 

XVII - Republica da Costa Rica; 

XVIII- Djibouti; 

XIX - Dominica; 



XX - Emirados Arabes Unidos; 

XXI - Gibraltar 

XXII- Granada; 

XXIII - Hong Kong; 

XXIV - Lebuan; 

XXV- Lfbano; 

XXVI - Liberia; 

XXVII- Liechtenstein; 

XXVIII- Luxemburgo (no que respeita as sociedades holding regidas, na legislagao 

luxemburguesa, pela Lei de 31 de julho de 1929) ; 

XXIX - Macau; 

XXX - llha da Madeira; 

XXXI - Maldivas; 

XXXII - Malta; 

XXXIII- llha de Man; 

XXXIV - llhas Marshall; 

XXXV - llhas Maurfcio; 

XXXVI - Monaco; 

XXXVII - llhas Montserrat; 

XXXVIII -Nauru; 

XXXIX - llha Niue; 

XL- Sultanate de Oma; 

XLI - Panama; 

XLII- Federagao de Sao Crist6vao e Nevis; 

XLIII - Samoa Americana; 

XLIV- Samoa Ocidental; 

XLV - San Marino; 

XLVI- Sao Vicente e Granadinas; 

XLVII- Santa Lucia; 

XLVIII- Seychelles; 

XLIX - Tonga; 

L - llhas Turks e Caicos; 

Ll - Vanuatu; 

Lll - llhas Virgens Americanas; 

Llll- llhas Virgens Britanicas. 

28 
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0 Procurador Nacional Antimafia da ltalia, Piero Luigi Vigna, durante o 

Encontro lnternacional de Combate a Lavagem de Dinheiro e Recuperac;ao de Ativos, 

em Brasflia, em setembro de 2004, se manifestou considerando como "anti-hist6rica" a 

postura brasileira de nao abolir o sigilo bancario do crime organizado para que o 

Ministerio Publico fac;a as devidas investigac;6es, como ocorre em territ6rio italiano. 

Dessa maneira, o Procurador comparou claramente a situac;ao brasileira aos parafsos 

fiscais, e ainda foi alem, ao levantar a hip6tese de que a nao abertura do sigilo 

bancario do crime organizado poderia estar diretamente associado a infiltrac;ao de 

criminosos nos Tres Poderes. 

Ainda, segundo Piero Luigi Vigna (2004): "0 pafs deveria adotar a Convenc;ao 

das Nac;6es Unidas, que torna flexfvel o sigilo das investigac;6es, providencia ja 

tomada por toda Uniao Europeia e quase todos OS pafses arabes". 

Assevera Hugo Marques (2004, p. 21 ), que: "a importancia do poder de 

investigac;ao no Ministerio Publico, destaca o acesso ao sigilo que e condic;ao 

essencial para o combate a criminalidade organizada, ainda que venha a prejudicar 

alguns inocentes". 

Marcia Klinke (2004, p.16), sobre os parafsos fiscais: 

De modo analogo aos "parafsos fiscais", os "parafsos jurfdicos" tambem 
disputam a preferencia dos adeptos da lavagem de dinheiro. Trata-se de 
pafses que descumprem a execugao de cartas rogat6rias e, com isso, 
impedem o envio de informag6es relevantes para subsidiar processes, nao se 
interessam por assinar ou ratificar acordos bilaterais e multilaterais 
facilitadores do compartilhamento de informag6es relevantes, nao se disp6e a 
assinar ou ratificar tratados de extradigao. [grifo da autora] 

Gilson Dipp (2003, p. 2), Ministro do Superior Tribunal de Justic;a, defende, no 

ambito internacional, a revisao de diversos conceitos, dentre os quais destaca o de 

soberania nacional. Segundo o autor, a extradic;ao que deixe de ser urn obstaculo a 
justic;a e ressalta que apesar de o Brasil atender 90% dos pedidos de extradic;ao que 

sao solicitadas, somente 16% de suas solicitac;6es e atendido. 

Os centros off shore, segundo o Ministerio da Fazenda na Cartilha sobre 

Lavagem de Dinheiro sao: "Centros bancarios extraterritoriais nao submetidos ao 

controle das autoridades administrativas de nenhum pafs e, portanto, isentos de 

controle". 

Ainda, segundo o Ministerio da Fazenda na Cartilha sobre Lavagem de 

Dinheiro, referindo-se a parafsos fiscais e centro off shore, assevera que: 
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Tanto os parafsos fiscais quanta os centros off shore compartilham de uma 
finalidade legftima e uma certa justificac;;ao comercial. No entanto, os 
principais casas de lavagem de dinheiro descobertos nos ultimos anos 
envolvem organizac;;oes criminosas que se aproveitaram, de forma 
generalizada, das facilidades oferecidas por eles para realizarem manobras 
ilegais. 

Rodolfo Tigre Maia (1999, p.42) assevera que: 

As instituic;;6es financeiras multinacionais localizadas nos chamados "parafsos 
fiscais" constituem uma importante ferramenta na "lavagem" de dinheiro. 
lnicialmente utilizados de forma intensa apenas no circuito da evasao fiscal, 
hoje estes pafses sao muito usados nas etapas de conversao, dissimulac;;ao e 
integrac;;ao do dinheiro sujo, merce do alto grau de protec;;ao do sigilo bancario 
que asseguram e das modalidades societarias ali admitidas, que possibilitam 
o anonimato dos titulares. [grifo do autor] 

Deomar de Moraes (2000, p.98) sabre os parafsos fiscais ensina que: 

Situando-me na questao dos parafsos fiscais, o que faz atraente um parafso 
fiscal e o sigilo bancario impenetravel, a lavagem de dinheiro nao ser 
considerada um crime, a capacidade reduzida de investigac;;ao e de coibic;;ao 
da pratica de lavagem de dinheiro, a falta de identificac;;ao no fechamento de 
uma operac;;ao financeira, pouco controle de cambia, uso de instrumentos 
monetarios pagaveis ao portador ( ... ), nao existem mais essas transac;;oes em 
nosso Pafs - falta de controle na entrada ou na safda de recursos do Pafs, 
sistemas financeiros estranhos a pratica bancaria com legislac;;ao falha, 
estabilidade economica e polftica do parafso fiscal, revogac;;ao dos controles 
de cambia ou das restric;;oes de circulac;;ao internacional de moedas, ausencia 
de impastos ou reduzidas alfquotas, liberdade de remessas financeiras de 
renda ou capital, legislac;;ao favoravel para os ativos ocultos a trust legislation, 
boa estrutura de profissionais, adequada infra-estrutura de operac;;6es 
bancarias, adequada posic;;ao geografica e avanc;;ada estrutura em 
telecomunicac;;6es. ( ... ) Raramente iremos encontrar (existem alguns, mas sao 
raro) um prop6sito honesto na utilizac;;ao de parafsos fiscais e, quase nenhum, 
de empresas off shore. 

Entende-se, desta forma, que as organizag6es criminosas optam por 

utilizarem os parafsos fiscais, pelas facilidades oferecidas, como por exemplo: sigilo 

bancario impenetravel e onde a lavagem de dinheiro nao e considerada urn crime. 

Ja as instituig6es financeiras, normalmente instaladas nos parafsos fiscais, 

sao genericamente chamadas de sociedades off shore, criadas, a princfpio, com 

finalidades legftimas, porem sao constantemente utilizadas para a lavagem de 

dinheiro. 

Sao cerca de 70 os pafses considerados como parafsos fiscais, espalhados 

pelo mundo dos quais, Rodolfo Tigre Maia (1999, p.43) destaca: 

Antigua, Antilhas Holandesas, Austria, Bahamas, Bermudas, Bulgaria, Chipre, 
Dubai, Emirados Arabes Unidos, Gibraltar, Hong Kong, llhas Kayman, llhas 
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do Canal, llhas Virgens Britanicas, lrlanda, Ubano, Liechtensteis, 
Luxemburgo, Monaco, Panama, Sufga, Singapura, Uruguai, Vauatu, etc. 

Assim, a caracterfstica principal dos parafsos fiscais e o privilegio do regime 

fiscal que decorre da nao incidencia de imposto de renda sobre pessoas ffsicas e 

jurfdicas, bern como o alto grau de protegao do sigilo bancario que asseguram o 

anonimato das pessoas. 

Segundo Joao Carlos Sanches Abragos (1995, p. 56), as caracterfsticas dos 

parafsos fiscais sao: 

Reduzida tributagao sobre lucros, dividendos, royalties, bancarias; 
Alta protegao e garantia de segredo comercial e sigilo bancario; 
Legislagao financeira e societaria flexfvel; 
Estabilidade polftica, social e economica; 
Eficiente sistema de comunicagao e de acesso ffsico; 
Existencia de sistema bancario desenvolvido e interligado; 
Tratados fiscais favoraveis a nao residentes; 
Mfnimo controle monetario; 
Baixo custo de instalagao e manutengao de empresas off shore; 
Limitagao de extradig6es; 
Proximidade de representag6es diplomaticas; 
Nao criminalizagao de ilfcitos cambiais. 

Sao condutas criminosas a sonegagao fiscal, corrupgao, fraudes cambiais, 

contrabando, suborno e outros, os quais sao transformados em principais focos de 

lavagem de dinheiro, que possibilitam a nao identificagao de origem ilegal, dos 

recursos financeiros para que seja posteriormente aplicado em atividades ilfcitas. 

Ensina Joao Carlos Sanches Abragos (1995, p. 56) que: 

Neste contexto, verificou-se que a partir dos anos 70, uma sofisticada rede de 
instituig6es financeiras passou a se especializar em canalizar operag6es para 
lugares de refugio fiscal ou zonas francas bancarias, fugindo dos olhos das 
autoridades por uma amalgama de empresas de fachada, contas codificadas, 
bancos cativos, etc., desenvolvendo uma rede paralela de instituig6es 
financeiras a tim de reciclar o fluxo de fundos financeiros criminosos. 

Quanto as categorias dos parafsos fiscais, Joao Carlos Sanches Abragos 

(1995, p.56) preleciona que: 

Sem motivagao fiscal: em que nao ha reflexo sobre o pagamento de impastos 
nacionais. 
Com efeito fiscal: em que existem iseng6es e incentivos fiscais para os nao 
residentes. 
Por estrategia fiscal: mediante planejamento, procura-se a via fiscal menos 
one rosa. 
Para fraudes fiscais: em que se usam meios fraudulentos (simulagao, 
falsidade) para omissao de rendimentos. 
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Para lavagem de dinheiro: em que se almeja apagar a origem ilfcita dos 
ativos, ate com eventual pagamento de tributos. 

Sao tres as tecnicas de utilizagao dos parafsos fiscais: transferencia de lucros 

por meio do aumento ou diminuigao do volume de neg6cios; interposigao de sociedade 

intermediaria e utilizagao dos tratados fiscais. 

Existem outras alternativas de se lavar dinheiro, alem dos parafsos fiscais e os 

centros ott shore, como o comercio internacional de obras de arte, antiguidades, j6ias, 

metais e pedras preciosas, os quais necessitam de atengao constante e minuciosa do 

Estado, pois se trata de uma alternativa bastante interessante para os criminosos 

lavarem o dinheiro. 

0 COAF (1999) assevera que: 

A razao principal disso sao as altas quantias envolvidas e a relativa facilidade de 
comercializac;ao de tais objetos. Acrescentando-se, ainda, certa subjetividade na 
valorac;ao destes e a possibilidade de utilizac;ao de inumeros instrumentos 
financeiros nas transac;6es, os quais, em muitos casas, asseguram o anonimato. 

As empresas prestadoras de servigos tambem tern sido muito utilizadas pelas 

organizag6es criminosas para lavar dinheiro, sao chamadas de empresas de fachada. 

Em parte essa preferencia pode ser atribufda a nao existencia de estoque a ser 

controlado, o que facilita a justificagao de entrada e safda de recursos na empresa, ao 

mesmo tempo em que cria certa dificuldade para os fiscais. 

Segundo Marcia Klinke (2004, p. 16): 

A percepc;ao de que ha muito mais tipos de empresas, atividades e 
profissionais que devem ser submetidos a uma fiscalizac;ao mais rigorosa do 
Estado vem crescendo em todo o mundo. Em pafses como a lnglaterra, par 
exemplo, advogados e contadores que auxiliam na estruturac;ao de operac;6es 
que possam ser utilizadas para lavar dinheiro, tabeliaes e firmas constituem e 
vendem empresas off shore sao obrigados a comunicar as autoridades 
situac;6es que contenham indfcios daquele crime. 

Ate as entidades sem fins lucrativos, volta para o desenvolvimento de projetos 

sociais, estao se tornando suspeitas segundo Marcia Klinke (2004, p. 19): 

Ap6s a tragedia de 11 de setembro, nos EUA, tem-se registrado preocupac;ao 
mundial em conhecer, devidamente, a origem e o destino dos recursos 
financeiros movimentados. 0 Grupo de Ac;ao Financeira contra a Lavagem de 
Dinheiro e Financiamento do Terrorismo - GAFI/FATF tem recomendado 
esforc;os na obtenc;ao de informac;6es mais detalhadas sabre as atividades de 
entidades de caridade e certas Organizac;6es Nao-Governamentais, no que 
tange a origem e destino de doac;6es, nas remessas de recursos para outros 
pafses. Ha forte preocupac;ao, sobretudo do exterior, de que algumas dessas 
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entidades tenham se desviado dos objetivos para que foram criadas e 
estejam sendo usadas para lavar dinheiro de certos crimes antecedentes, em 
especial no tocante ao financiamento do terrorismo. 

Entende o GAFI/FATF que algumas entidades nao governamentais sem fins 

lucrativos estao sendo utilizadas por organizac;oes criminosas para a lavagem de 

dinheiro e financiamento do terrorismo, necessitando assim de urn maior controle 

sabre suas movimentac;oes financeiras. 

3.4 0 CRIME ORGANIZADO E SUA RELAQAO COM 0 CRIME DE LAVAGEM DE 

DINHEIRO 

Alguns autores defendem o crime organizado como rede criminosa externa, a 

qual procura subverter a estrutura s6cio-economica, polftica e social de urn pafs. 

Juary C. Silva (1998, p.1 01) assevera que: 

0 crime organizado e produto de uma auto-sustentada rede de criminalidade 
com a finalidade de obter proveitos de nossa sociedade, par quaisquer meios, 
apropriados ou nao, legais ou ilegais. Apesar das mudangas de pessoas, a 
entidade se pereniza, e um parasita maligno que engorda na fraqueza 
humana. Sobrevive par causa do medo e par promover corrupgao. Par outro 
meio obtem um alto grau de imunidade perante a lei. 

Segundo Antonio Sergio de Moraes Pitombo (2003, p. 47): "[ ... ] crime 

organizado e lavagem de dinheiro mostram-se temas tao interligados que parece 

impossfvel escrever sabre urn, sem analisar o outro". 

0 crime organizado esta relacionado ao crime de lavagem de dinheiro por ser 

urn crime antecedente. 

Assim, Fabiano Genofre (2006, p. 68) se posiciona: 

[ ... ] apesar de a Lei 9034/95 nao definir propriamente os delitos praticados par 
organizag6es criminosas, entendemos que o julgador, em razao disso, nao 
deve se abster de reconhecer a existencia da criminalidade organizada 
aplicando o dispositive aqui materializado. 

Roberto Podval (1998, p. 21 ), sabre a posic;ao do legislador: 

[ ... ] a inaptidao do legislador acabou par criar uma situagao peculiar: no Brasil, 
qualquer que seja o crime antecedente, seja ele grave ou nao, podera ser 
apto a gerar a punigao par lavagem, bastando para tanto que tenha sido 
praticado par organizagao criminosa. 
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Com a expansao das organizag6es criminosas, encontra Iugar certo a 

lavagem de dinheiro, seja para esconder o lucro proveniente das infrag6es penais, seja 

para integra-lo, com aparencia de lfcito, a algum sistema produtivo empresarial. 

Roberto Podval (1998, p. 22), sobre a definigao de organizagao criminosa na 

Lei 9034/95, assim se posiciona: 

Nao bastasse a rna tecnica de possibilitar a pratica de lavagem nao pelo 
delito previa, mas sim pela forma de sua autoria, ha que se ressaltar a 
discutfvel existencia da figura "organizagao criminosa" em nosso direito, pois 
a Lei 9.034/95 nao a definiu. [grifo do autor] 

As empresas criminosas evolufram na busca dos ilfcitos mais rentaveis 

economicamente, conforme a analise de Rodolfo Tigre Maia (1999, p. 25): 

No infcio atuavam prioritariamente nas atividades de extorsao (venda e 
protegao) e nos crimes "sem vftimas" (e.g., os emprestimos a usuarios, a 
prostituigao, o fornecimento de bebidas ilegais e os jogos de azar). Com o 
passar do tempo, assumiram a opgao preferencial pelos lucrativos, traficos de 
armas e entorpecentes, pela pornografia, inclusive infantil, pelo controle dos 
sindicatos para incremento das extors6es, pela corrupgao de funcionarios 
publicos e associagao a agentes politicos, para consecugao de garantias da 
tranquilidade de suas operag6es, inclusive financiamento de campanhas 
eleitorais e apresentando seus pr6prios candidates. [grifo do autor] 

Assevera ainda Rodolfo Tigre Maia (1999, p. 18): 

Modernamente, destacam-se pela administragao e aquisigao de negoc1os 
lfcitos como forma de investir os ganhos ilfcitos, otimizando-os, e, sobretudo, 
tornando-os "limpos", inclusive, como estrategia para pratica de ilfcitos mais 
sofisticados, tais como os crimes contra a economia popular, o sistema 
financeiro e a ordem tributaria, tradicionalmente cometidos por criminosos de 
"colarinhos brancos". [grifo do autor] 

As organizag6es criminosas apresentam caracterfsticas diferenciadas dos 

crimes comuns, que segundo Getulio Bezerra Santos (2005, p. 13-14), sao: "[ ... ] 

planejamento empresarial, cadeia de comando, pluralidade de agentes, 

antijuridicidade, compartimentagao, estabilidade, c6digos de honra, diversificagao de 

areas, controle territorial, fins lucrativos". 

Sendo que as caracterfsticas sao definidas da seguinte forma: 

a. Planejamento empresarial - como em qualquer neg6cio, as organizag6es 

criminosas fazem seus planejamentos para minimizar custos e riscos, e principalmente 

maximizar os lucros. 
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b. Cadeia de comando - trata da hierarquia e disciplina fundamentadas na 

violencia. A decisao e centralizada no mais alto nfvel, numa projegao vertical e 

compartimentada. 

c. Pluralidade de agentes - e uma caracterfstica indispensavel, a tipificagao 

legal de crime organizado exige a participagao de pelo menos quatro pessoas 

conforme disp6e a Lei 9.034/95, art. 1 Q e 288 do C6digo Penal Brasileiro. 

d. A antijuridicidade - e a associagao de pessoas que tern por objetivo a 

pratica de atividades ilfcitas. 

e. Compartimentagao - relacionada as atividades das diversas etapas ou 

nfveis da organizagao nao sendo conhecidas por outros setores e como urn fator de 

seguranga que protege a organizagao contra as ag6es de controle das Agencias 

Oficiais. Compreendendo-se ainda a divisao do trabalho, combinando-se a 

centralizagao do controle com a descentralizagao das ag6es. Sendo que as 

organizag6es criminosas incorporam e substituem imediatamente seus integrantes nas 

varias camadas de estruturagao, sem que perca o comando, as caracterfsticas e 

permanencia. 

f. Estabilidade ou permanencia do vfnculo associativo- e elemento essencial a 

tipificagao jurfdica. 

g. C6digos de honra - tratam da disciplina, da lealdade e do cumprimento de 

regras impostas por c6digos pr6prios, como por exemplo, a lei do silencio da mafia 

italiana, os pagamentos dos premios do jogo do bicho, sendo que o que vale sempre e 

o que esta escrito. 

h. Diversificagao de areas - que garante o retorno financeiro em varias 

atividades, lfcitas ou ilfcitas, ate como forma de proteger o capital aplicado. 

i. Controle territorial - e o controle de atividades criminosas em determinadas 

regi6es ou areas, respeitando os limites que cada organizagao estabelece. 

j. Fins lucrativos - juntamente com a pluralidade de agentes objetiva o Iuera, 

sendo a caracterfstica principal do crime organizado. Sendo que o fim lucrativo serve 

de suporte basi co motivacional, como combustfvel, a mol a propulsora de toda 

organizagao criminosa, daf a competigao ou a disputa violenta entre organizag6es, na 

busca do controle de mercados. 

Assim, a Convengao das Nag6es Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional, em seu art. 2Q, alfnea "a", conceitua Grupo Criminoso Organizado: 

Grupo criminoso organizado - grupo estruturado de tres ou mais pessoas, 
existente ha algum tempo e atuando concertadamente com o prop6sito de 
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cometer uma ou mais infrag6es graves ou enunciadas na presente 
Convengao, com a intengao de obter, direta ou indiretamente, um beneffcio 
economico ou outro beneffcio material; 

Segundo Getulio Bezerra Santos, (2005, p. 14) sobre a expressao crime 

organizado: 

A expressao "crime organizado" tem adequado emprego para definir a 
modalidade de organizagao criminosa que, atuando de forma transnacional, 
estrutura-se empresarialmente para a exploragao de uma atividade ilfcita, 
impulsionada por uma demanda de mercado e utilizando-se de modernos 
meios tecnol6gicos, em praticas mercantis usuais, muitas vezes contando 
com a conivencia dos 6rgaos responsaveis por sua repressao. [grifo do autor] 

Entende-se entao que o crime organizado e uma modalidade de organiza<;ao 

criminosa que atua em nlvel internacional, estando estruturado empresarialmente para 

cometer varios crimes. 

3.5 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E SUA RELAQAO COM 0 CRIME DE 

LAVAGEM DE DINHEIRO 

Por meio da ONU2
, que empreende esfor<;os, na forma de tratados 

internacionais, ao combate do terrorismo e os mecanismos utilizados para o seu 

financiamento, muito embora haja dificuldade em definir o terrorismo, levando-se em 

conta importantes implica<;6es polfticas, religiosas e nacionais, as quais diferenciam de 

pals para pals. 

No ano de 1999, a ONU adotou a Conven<;ao lnternacional para Elimina<;ao 

do Terrorismo, em complemento a diversas outras Conven<;6es e Resolu<;6es, como 

por exemplo, para a suspensao de atos ilegais contra a seguran<;a da avia<;ao civil 

(1971 ), contra a tomada de refens (1979), para a supressao de bombardeios 

terroristas (1997). 

0 GAFI/FAFT3
, em outubro de 2001, ampliou seu mandato para inclusao do 

combate ao financiamento do terrorismo. Sendo que nove de suas recomenda<;6es 

especiais tratam do financiamento do terrorismo, juntamente com as quarenta 

recomenda<;6es sobre lavagem de dinheiro, constituindo a estrutura basica para a 

preven<;ao, a detec<;ao e o combate a esses crimes. 

2 ONU- Organiza~ao das Na~oes Unidas 
3 GAFI/FAFf- Grupo de A~ao Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo 
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4 LEI BRASILEIRA CONTRA 0 CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

Neste capftulo, apresentam-se os aspectos da lei brasileira, sua estrutura, 

seus dispositivos de direito penal. Em margo de 1998, o Brasil, dando continuidade 

aos compromissos assumidos na Convengao de Viena, aprova a Lei 9.613/98, a qual 

representa urn avango no que tange a tipificagao do crime de lavagem de dinheiro. 0 

Brasil instituiu medidas que conferem maier responsabilidade a intermediaries 

economicos e financeiros, criando, no ambito do Ministerio da Fazenda, o COAF. 

0 presente capftulo estara dividido em quatro mementos: Aspectos 

processuais da Lei 9.613/98, Unidade de lnteligencia Financeira; Atuagao do COAF; e, 

Tipologia e medidas preventivas, Cooperagao Jurfdica lnternacional. 

4.1 ASPECTOS PROCESSUAIS DA LEI 9.613/98 

As primeiras legislag6es acerca do crime de Lavagem de Dinheiro se 

limitavam a qualificar como crime de lavagem de dinheiro somente as condutas que 

envolvessem bens, direitos e valores que estivessem vinculados, de algum modo, ao 

trafico ilfcito de substancias entorpecentes. As mesmas condutas quando envolvessem 

ativos oriundos de outros crimes, eram tratadas simplesmente como receptagao. 

A razao dessa mudanga deve-se, naturalmente, ao fato de que todas essas 

legislag6es foram inspiradas pela Convengao de Viena, cujo foco, trata-se do combate, 

em escala internacional, ao trafico de drogas. Mas, existe tambem uma particularidade 

de grande importancia e que pouco se destaca neste crime, que e o fato de ser 

considerado o precursor dos crimes transnacionais. 

0 narcotrafico e sem qualquer duvida a principal fonte das operag6es de 

lavagem de dinheiro, porem fica comprovado que esta pratica nao lhe e exclusiva. 

Diante de tal fato, os legisladores de alguns pafses, como a Alemanha, Espanha e 

Portugal, ampliaram as hip6teses dos crimes antecedentes e dos crimes conexos, 

dando origem a chamada legislagao de segunda geragao, a qual foi adotada por 

legisladores brasileiros. 

Surge assim a Lei 9.613/98 contra o crime de Lavagem de Dinheiro, fruto das 

press6es internacionais e do compromisso assumido pelo Brasil. Tal Lei tern o objetivo 

de proteger a ordem economico-financeira. Traz em seu bojo: disposigoes sobre os 

crimes de lavagem ou ocultagao de bens, direitos e valores; prevengao da utilizagao 
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dos sistemas financeiros para os ilfcitos nela previstos; criagao do COAF; e outras 

providencias. 

Assim, a presente lei traz como objetivos: 

a) Estabelecer urn novo tipo penal especial; 

b) Coibir a utilizagao do Sistema Financeiro Nacional como instrumento para 

a lavagem de dinheiro; 

c) lnstituir uma agencia nacional de inteligencia financeira, o COAF; 

d) Criar normas administrativas, penais e processuais especfficas para a 

prevengao e punigao dos crimes institufdos. 

Rodolfo Tigre Maia (1999, p. 53/54) aponta as finalidades precfpuas imediatas 

e mediatas da anti-reciclagem de ativos ilfcitos: 

lmediatas: (a) a identificagao da proveniencia de determinados bens, para a 
descoberta e puni<;;ao dos autores de ilfcitos que os produziram, (b) a 
inviabilizagao da fruigao daqueles produtos de crime pelos pr6prios 
criminosos ou par terceiros, atraves de seu confisco, (c) o fornecimento aos 
6rgaos estatais das condi<;;6es jurfdicas necessarias ao alcance de tais 
misteres, atraves da criagao do dever de vigilancia e transparencia para as 
empresas e indivfduos cujas areas de atuagao prestam-se especialmente a 
pratica das condutas incriminadas; 
Mediatas: (a) desestimular a pratica de crimes, (b) evitar as consequencias 
socialmente indesejaveis de sua pratica e, eventualmente, (c) restaurar os 
danos causados aos particulares e/ou pessoas jurfdicas vftimas daqueles 
ilfcitos penais. 

Desde a ratificagao da Convengao de Viena, em 1991, o Brasil assumiu uma 

serie de compromissos de direito internacional no sentido de tipificar como crime as 

praticas que visem a lavagem de dinheiro e a ocultagao de bens, direitos ou valores 

oriundos de determinados crimes considerados de especial gravidade, alem de 

estabelecer regras processuais especiais para o tratamento do assunto. Para tanto, foi 

criada a Lei 9.613/98, publicada em 4 de margo de 1998, a qual desde a sua 

promulgagao sofreu duas alterag6es, a primeira por meio da Lei nQ 10.467, de 11 de 

junho de 2002 e a segunda da Lei 10.701, de 9 de julho de 2003. 

Segundo Joao Luis Aguiar de Medeiros (1998, p. 28): "Ate sua publicagao, a 

lavagem de dinheiro nao podia ser eficazmente coibida pelas autoridades policiais e 

judiciarias brasileiras, dada a falta de regulamentagao especffica." 

Conforme Silvana Batini Cesar G6es (1998) sobre a Lei 9.613/98: 

Mesmo sendo alva de diversas crfticas par parte daqueles que lidam com o 
Direito, advogados, jufzes, estudiosos, nao ha como negar que esta norma 
representa urn avan<;;o no Direito Penal Brasileiro, aproximando-o das 
legislag6es estrangeiras mais modernas. 
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A Lei nQ 9.613/98 trata, tambem, de temas de Direito Processual Penal, Direito 

Penal e Direito Administrative, depreende-se que a preocupagao do legislador foi 

preservar a lisura, a autenticidade, a seguranga e o equilfbrio das relag6es economicas 

e financeiras tao seriamente abaladas com as praticas referidas em seu artigo 1 Q: 

Art. 19 Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizac;ao, disposic;ao, 
movimentac;ao ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, 
direta ou indiretamente, de crime: 
I - de trafico ilfcito de substancias entorpecentes ou drogas afins; 
II- de terrorismo e seu financiamento; (Redacao dada pela Lei n9 10.701, de 
9.7.2003) 
Ill - de contrabando ou trafico de armas, munic;6es ou material destinado a 
sua produc;ao; 
IV - de extorsao mediante sequestra; 
V - contra a Administrac;ao Publica, inclusive a exigencia, para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condic;ao ou 
prec;o para a pratica ou omissao de atos administrativos; 
VI - contra o sistema financeiro nacional; 
VII- praticado par organizac;ao criminosa; 
VIII- praticado par particular contra a administrac;ao publica estrangeira (arts. 
337-B, 337-C e 337-D do Decreta-Lei nQ 2.848, de 7 de dezembro de 1940-
C6digo Penal). (lnciso inclufdo pela Lei n9 10.467, de 11.6.2002) 
Pena: reclusao de tres a dez anos e multa. 
§ 19 lncorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilizac;ao de 
bens, direitos ou valores provenientes de qualquer dos crimes antecedentes 
referidos neste artigo: 
I - os converter em ativos lfcitos; 
II - os adquire, recebe, troca, negocia, da ou recebe em garantia, guarda, tem 
em deposito, movimenta ou transfers; 
Ill - importa ou exporta bens com valores nao correspondentes aos 
verdadeiros. 
§ 29 lncorre, ainda, na mesma pena quem: 
I - utiliza, na atividade economica ou financeira, bens, direitos ou valores que 
sabe serem provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos 
neste artigo; 
II - participa de grupo, associac;ao ou escrit6rio tendo conhecimento de que 
sua atividade principal ou secundaria e dirigida a pratica de crimes previstos 
nesta Lei. 
§ 39 A tentativa e punida nos termos do paragrafo unico do art. 14 do C6digo 
Penal. 
§ 49 A pena sera aumentada de um a dois terc;os, nos casos previstos nos 
incisos I a VI do caput deste artigo, se o crime for cometido de forma habitual 
ou por intermedio de organizac;ao criminosa. 
§ 59 A pena sera reduzida de um a dais terc;os e comec;ara a ser cumprida em 
regime aberto, podendo o juiz deixar de aplica-la ou substituf-la por pena 
restritiva de direitos, se o autor, co-autor ou partfcipe colaborar 
espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que 
conduzam a apurac;ao das infrac;6es penais e de sua autoria ou a localizac;ao 
dos bens, direitos ou valores objeto do crime. 

Assevera Silvana Batini Cesar G6es (1998) que: 

E interessante destacar que embora as condutas de ocultac;ao de lavagem de 
dinheiro representem uma evoluc;ao substancial do crime de receptac;ao, eles 
nao se confundem, pais este esta relacionado basicamente aos ilfcitos 
cometidos contra o patrimonio, enquanto que os outros, ainda que nao raro 
envolvam patrimonio, referem-se a ilfcitos que afetam de forma direta e grave 
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a economia nacional, podendo, inclusive, vir a comprometer as relac;oes 
internacionais. 

A criminalizac;ao da lavagem do produto do crime foi adotada par cada 

Estado, em conformidade com as princfpios fundamentais do seu direito interno, as 

medidas legislativas au outras que sejam necessarias para caracterizar como infrac;ao 

penal, praticada intencionalmente. Com a conversao au transferencia de bens, quando 

quem o faz tern conhecimento de que esses bens sao produtos do crime, com o 

prop6sito de ocultar au dissimular a origem ilfcita dos bens au ajudar qualquer pessoa 

envolvida na pratica da infrac;ao principal a furtar-se as consequencias jurfdicas de 

seus atos. 

Lorenzo Parodi (2000, p. 88) refere-se a Lei 9.613/98: 

lnfelizmente tal lei, por limitar grande parte de sua abrangencia ao combate 
ample a um tipo de crime que e reconhecidamente um dos mais sofisticados 
do mundo. Alem disso, tanto a Polfcia Federal quanta o judiciario e parte dos 
6rgaos de controle (nao e o caso do COAF, felizmente) ainda nao tem todos 
os conhecimentos, a perfcia tecnica e, sobretudo boa parte dos recursos e 
treinamentos que seriam necessaries para detectar e combater as formas 
evolufdas de lavagem de dinheiro. 

0 melhoramento da normativa brasileira na lavagem de dinheiro veio com a 

Lei 10.701, de 9 de julho de 2003. Assim Lorenzo Parodi (2000, p. 89) assevera que: 

Nesta lei, que integra a anterior lei 9.613/98, se introduz um conceito 
importantfssimo que e a obrigac;ao por parte de todas as pessoas ffsicas ou 
jurfdicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor ou exerc;am 
atividades que envolvam grande volume de recursos em especie de identificar 
os pr6prios clientes, manter registros dos mesmos e comunicar as 
autoridades operac;oes suspeitas. Esta medida se bem aplicada e finalizada 
na pratica, pode reduzir muito as possibilidades de execuc;ao da fase de 
"colocac;ao" (a primeira do processo de lavagem de dinheiro). Resta ver qual 
vai sera implementac;ao pratica e a eficiencia real desta nova lei, ate agora 
pouco conhecida por quem deveria aplica-la. [grifo do autor] 

No Superior Tribunal de Justic;a, em marc;o de 2005, onde magistrados 

participaram do Encontro dos Jufzes Federais das Varas Especializadas em 

Prevenc;ao e Combate a Lavagem de Dinheiro, redigiram um documento no qual 

sugeriram a inclusao no rol taxativo do artigo 1 Q da Lei 9.613/98, de modo que delitos 

de menor potencial ofensivo e contravenc;oes penais, como as crimes tributarios, 

possam ser considerados crimes antecedentes ao da lavagem de dinheiro. De acordo 

com as magistrados, isto nao s6 contribuiria para o combate efetivo a estes crimes, 



41 

como tambem faria com que a legisla9ao brasileira se nivelasse com as legisla96es 

equivalentes dos pafses desenvolvidos. 

No artigo 1Q da Lei nQ 9.613/98 destaca-se ainda, acordando os §§ 1Q e 2Q, 

que se sujeitam a mesma pena do lavador de dinheiro as pessoas que, de alguma 

forma, contribuam para que as condutas anteriormente mencionadas sejam bern 

sucedidas: 

§ 1 Q lncorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilizac;ao de 
bens, direitos ou valores provenientes de qualquer dos crimes antecedentes 
referidos neste artigo: 
I - os converte em ativos lfcitos; 
II - os adquire, recebe, troca, negocia, da ou recebe em garantia, guarda, tem 
em deposito, movimenta ou transfere; 
Ill - importa ou exporta bens com valores nao correspondentes aos 
verdadeiros. 
§ 2Q lncorre, ainda, na mesma pena quem: 
I - utiliza, na atividade economica ou financeira, bens, direitos ou valores que 
sabe serem provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos 
neste artigo; 
II - participa de grupo, associac;ao ou escrit6rio tendo conhecimento de que 
sua atividade principal ou secundaria e dirigida a pratica de crimes previstos 
nesta Lei. 

A crftica ao primeiro paragrafo consiste na impossibilidade de se atribuir 

responsabilidade criminal aos agentes do sistema financeiro e assemelhados que, no 

desempenho do seu trabalho e clientes da origem ilfcita do dinheiro de seus clientes, 

auxiliam na sua movimenta9ao e na sua inser9ao economica. 

Assevera Andre Luis Callegari (2003, p. 464): 

[ ... ] a nao punibilidade do agente financeiro baseia-se na falta de elemento 
subjetivo entre ele e o lavador, ou seja, o agente financeiro nao tem a 
intenc;ao de participar do delito que esta sendo praticado, ainda que desconfie 
da origem ilfcita dos recursos envolvidos, essa e a posic;ao da corrente 
doutrinaria classica. Alem disso, e ponto pacffico o entendimento de que nao 
ha participac;ao quando o agente conhece o delito e ate mesmo o presencia, 
mas nao adere a ele. 

Ainda segundo Andre Luis Callegari (p. 475): 

Uma possfvel soluc;ao para esse tipo de situac;ao seria a evoluc;ao da Lei 
9.613/98, no sentido de introduzir a tipificagao culposa no delito de lavagem 
de dinheiro, viabilizando, assim, a penalizagao do agente financeiro, 
geralmente diretores e empregados de entidades financeiras. 

Quanta aos procedimentos, a Lei 9.613/98 os estabelece em seu artigo 2Q, 

incises I e II: 
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Art. 2Q- 0 processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei: 
I - obedecem as disposig6es relativas ao procedimento comum dos crimes 
punidos com reclusao, da competencia do juiz singular; 
II - independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes referidos 
no artigo anterior, ainda que praticados em outro pafs; 

Ensina Marcelo Batlouni Mendroni (2006, p. 113) que "Cumpre enfatizar que 

bastam indfcios da pratica de qualquer dos crimes previstos nos incisos do artigo 1 Q da 

lei para o processamento e eventual condena<;ao por pratica de lavagem de dinheiro, 

nos exatos termos da harmoniza<;ao entre o artigo 2Q, II, e § 1Q". 

Marco Antonio de Barros (2008, p. 194) assevera a respeito da autonomia do 

processo: 

Aderindo expressamente ao princfpio da autonomia do processo, a lei 
assinala que o processo e julgamento dos crimes de "lavagem" independem 
do processo e julgamento dos crimes antecedentes, ainda que praticados em 
outro pafs. Entende o legislador que esta e uma providencia indispensavel 
para a eficacia da lei, pais como ja foi dito, o crime de "lavagem" pressup6e a 
existencia de outro crime antecedente, e pode ocorrer que eles estejam 
adstritos a jurisdig6es diversas. [grifo do autor] 

Segundo Eustaquio Nunes Silveira (1998, p. 91 ), sobre a Lei 9.613/98: 

Como todos os crimes capitulados nesta Lei sao de agao penal publica 
incondicionada, somente o Ministerio Publico podera propor a agao, mediante 
denuncia, independente de representagao. Caso ele nao o faga, admite-se, 
em tese, a agao penal privada, conforme previsto no artigo 29 do C6digo de 
Processo Penal. 

Quanta a competencia, o processo de julgamento dos crimes esta previsto na 

Lei 9.613/98, em seu artigo 2Q, inciso Ill: 

Ill- sao da competencia da Justiga Federal: 
a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem economrco
financeira, ou em detrimento de bens, servigos ou interesses da Uniao, ou de 
suas entidades autarquicas ou empresas publicas; 
b) quando o crime antecedente for de competencia da Justiga Federal. 

0 Superior Tribunal de Justi<;a4 (2002) traz jurisprudencia sobre a 

competencia para julgar os crimes de lavagem de dinheiro, definindo a Justi<;a 

4 
Se<;ao: LA V AGEM 

Titulo: Lavagem de Dinheiro. Competencia 
Data: 13/8/2002- Tribunal: STJ- Processo: R. 0. EM HABEAS CORPUS 
RESUMO: 
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Estadual competente para processar e julgar delito de "lavagem" ou ocultagao de 

bens, direitos e valores oriundos, em tese, de crimes falimentares, estelionatos e 

falsidade, se inexistente, em princfpio, imputagao de delito antecedente afeto a Justiga 

Federal. 

Quanto a denuncia, a Lei 9.613/98 traz a previsao no seu artigo 2Q, § 1Q: 

§ 19 A denuncia sera instrufda com indfcios suficientes da existencia do crime 
antecedente, sendo punfveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que 
desconhecido ou isento de pena o autor daquele crime. 

Desta forma, verifica-se que a Lei nQ 9.613/98 traz em seu texto os 

procedimentos a serem adotados nos casos em que se constatam os crimes 

relacionados com a "lavagem" de dinheiro, bern como determina a competencia para 

processar e julgar tais crimes. 

Processo penal. Lavagem de dinheiro Competencia. Em regra da Justi~a Estadual, salvo se o crime precedente for 
da Justi~a Federal. 
DECISAO: 
CRIMINAL. RHC. "LAVAGEM" DE DINHEIRO. CRIMES FALIMENTARES, ESTELIONATOS E 
FALSIDADE. TRANCAMENTO DA A<;Ao. INEPCIA DA DENUNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. 
CRIME DE AUTORIA COLETIV A. DENlJNCIA MAIS OU MENOS GHffiRICA ADMITIDA. AUSENCIA DE 
JUSTA CAUSA NAO-EVIDENCIADA. AUSENCIA DE ELEMENTOS COMPROBATORIOS DE NEXO DE 
CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PACIENTE E 0 DELITO. IMPROPRIEDADE DO MEIO ELEITO. 
COMPETENCIA DA JUSTI<;A ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 
Eventual inepcia da denuncia s6 pode ser acolhida quando demonstrada inequivoca deficiencia a impedir a 
compreensao da acusa~ao e em flagrante prejuizo a defesa dos reus, sendo que, tratando-se de crimes de autoria 
coletiva, de dificil individualiza~ao da conduta de cada participante, admite-se a denuncia de forma mais ou menos 
generica, por interpreta~ao pretoriana do art. 41 do CPP. 
A falta de justa causa para a a~ao penal s6 pode ser reconhecida quando, de pronto, sem necessidade de exame 
valorativo do conjunto fatico ou probat6rio, evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausencia de indicios a 
fundamentarem a acusa~ao ou, ainda, a extins,:ao da punibilidade. 
E impr6pria a alega~ao de ausencia de justa causa para o prosseguimento da a~ao penal, sob a alega~ao de que o 
paciente nao seria s6cio das empresas, atuando, apenas, como advogado de uma delas, se evidenciado, nos autos, a 
presen~a de indicios suficientes para a possivel configura~ao do crime de lavagem de dinheiro e a participa~ao, em 
tese, do paciente em suas atividades. 
0 habeas corpus e meio impr6prio para a analise de alega~6es que exijam 0 exame do con junto fatico-probat6rio
como a sustentada ausencia de elementos comprobat6rios do nexo de causalidade entre a conduta do paciente e o 
delito que lhe foi imputado- tendo em vista a incabivel dila~ao que se faria necessaria. 
A competencia para o crime de lavagem de dinheiro e definida diante do caso concreto e em fun~ao do crime 
antecedente, Se o crime anterior for de competencia da Justi~a Federal, cabera a esta o julgamento do processo 
relacionado ao crime acess6rio. 
Compete a Justi~a Estadual o processo e julgamento de delito de "lavagem" ou oculta~ao de bens, direitos e valores 
oriundos, em tese, de crimes falimentares, estelionatos e falsidade, se inexistente, em principia, imputa~ao de deli to 
antecedente afeto a Justi~a Federal. 
Recurso desprovido. 
NOT AS: 
STJ -RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS No 11.918- SP (200110114611-9) 
RELATOR: MINISTRO GILSON DIPP 
RECORRENTE: E.B.M. E OUTROS 
ADVOGADO: JOAQUIM JAIR XIMENES AGUIAR E OUTROS 
RECORRIDO: TRIBUNAL DE JUSTI<;A DO EST ADO DE SAO PAULO 
PACIENTE: J.C.M. 
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4.2 UNIDADE DE INTELIGENCIA FINANCEIRA 

Marco Antonio de Barros (2007, p. 416), sobre a Unidade de lnteligencia 

Financeira (UIF) ensina que: 

FlUs: 

A gravidade da macro-criminalidade transnacional que tomenta o assustador 
crescimento da "lavagem" de capitais foi precedentemente notada por 
autoridades das na<;6es mais desenvolvidas do mundo. Para melhor 
combater o mal comum que atinge suas estruturas socioeconomicas e 
financeiras, alguns pafses passaram a criar a agencia governamental 
denominada Unidade de lnteligencia Financeira- FlU (Financial Intelligence 
Unit). [grifo do autor] 

Continuando, Marco Antonio de Barros (p. 416), sobre a UIF: 

0 embriao dessa agencia surgiu na reuniao realizada em Roma, no ano de 
1997, quando o Grupo de Egmont (desenvolvido a partir de 1995 e que reune 
representantes de FlU de diversos pafses) expediu um documento definindo a 
Unidade de lnteligencia Financeira - FlU, como sendo a agencia nacional, 
central, responsavel por receber (e na medida do possfvel requerer), analisar 
e distribuir as autoridades competentes as denuncias sobre informa<;6es 
financeiras, com respeito a procedimentos presumidamente criminosos, 
visando estabelecer um mecanisme de preven<;ao e controle dos crimes de 
"lavagem", bem como ditar regras administrativas destinadas a proteger os 
setores financeiros e comerciais passfveis de serem utilizados em manobras 
ilegais dessa natureza. [grifo do autor] 

Ainda segundo Marco Antonio de Barros (p. 417), sobre as caracterfsticas das 

Predominam algumas caracterfstica comuns nas FlUs internacionais: estao 
interligadas a outros 6rgaos da administra<;ao publica para propiciar maior 
intercambio de informa<;6es; contam com o aporte de especialistas em cada 
uma das areas de sua competencia; oferecem garantia de confidencialidade; 
possuem elementos tecnicos necessaries para dar tratamento adequado e 
imediato as comunica<;6es recebidas; exercem fun<;ao regulamentadora e/ou 
fiscalizat6ria, e podem firmar convenios e estabelecer acordos entre 
organismos internacionais similares. 

Conforme o GAFI, a Unidade de lnteligencia Financeira (UIF) e o centro 

nacional institufdo por urn determinado pals para receber, analisar e transmitir 

declara96es de opera96es suspeitas e outras informa96es relativas a atos susceptfveis 

de constitufrem lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. 

Ainda segundo o GAFI, essa unidade deveria ter acesso direto ou indireto as 

informa96es financeiras, administrativas e provenientes das autoridades de aplica9ao 

da lei para desempenhar eficazmente a fun9ao para a qual foi institufda. 

No Brasil a Unidade de lnteligencia Financeira foi institufda por meio da Lei nQ 

9.613/98, como nome de Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). 



45 

4.3 ATUAQAO DO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS 

(COAF) 

Com a edigao da Lei 9.613, de 3 de margo de 1998, alem de tipificar o crime 

de "lavagem ou ocultagao de bens, direitos e valores", criou, no ambito do Ministerio 

da Fazenda, o Estatuto e Regimento lnterno do COAF. 

Marcelo Batlouni Mendroni (2006, p.135/136) sabre a estrutura interna do 

COAF, ensina que: 

0 Decreta nQ 2.799, de 08-10-1998, e a Portaria do Ministro de Estado da 
Fazenda nQ 330, de 18-12-1998, aprovaram, respectivamente, o Estatuto e o 
Regimento Interne do COAF, determinando a seguinte estrutura interna: 
a) Presidencia 
0 Presidente do Conselho e nomeado pelo Presidente da Republica, 
mediante indica<;ao do Ministro de Estado da Fazenda, sendo exigida 
dedica<;ao exclusiva. 
b) Plenario 
Composto pelo Presidente e por servidores publicos, nomeados pelo Ministro 
de Estado da Fazenda, escolhidos dentre os integrantes do quadro de 
pessoal efetivo: 
• do Banco Central do Brasil; 
• da Comissao de Valores Monetarios; 
• da Superintendencia de Seguros Privados; 
• da Procuradoria-geral da Fazenda Nacional; 
• da Secretaria da Receita Federal; 
• da Subsecretaria de lnteligencia do Poder Executiva; 
• do Departamento da Polfcia Federal; e 
• do Ministerio das Rela<;6es Exteriores. 
c) Secretaria-Executiva 
A Secretaria-Executiva e composta por um Secretario Executive, nomeado 
pelo Ministro de Estado da Fazenda, seis assessores e dois auxiliares. 

A sua organizagao e funcionamento estao definidos em Estatuto aprovado 

pelo Decreta Presidencial nQ 2.799, de 8 de outubro de 1998. 

COAF: 

Segundo Marco Antonio de Barros (2008, p. 417/418), sabre as finalidades do 

Criou-se o COAF com a finalidade de disciplinar, aplicar penas 
administrativas, receber, examinar, identificar e investigar as ocorrencias 
suspeitas de atividades ilfcitas previstas na Lei de "Lavagem", sem prejufzo 
da competencia dos demais 6rgaos e entidades governamentais envolvidos 
nesse combate. [grifo do autor] 

Marco Antonio de Barros (2008, p. 419) assevera sabre a atribuigao do COAF: 

[ ... ] o legislador atribuiu ao COAF o dever de coordenar e proper mecanismos 
de coopera<;ao e de troca de informa<;6es que viabilizem a<;6es rapidas e 
eficientes no combate a oculta<;ao ou dissimula<;ao de bens, direitos e 
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val ores. Alias, por forga do art. 5Q da Lei 1 0. 701/2003, foi inserido o § 3Q no 
art. 14 da Lei 9.613/98, atribuindo-se ao COAF o poder legal de requerer aos 
6rgaos de Administragao Publica as informagoes cadastrais bancarias e 
financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas. 

Caso conclua pela existencia de crime previsto na Lei de Lavagem de 

Dinheiro, de fundados indfcios de sua pratica, ou de qualquer outro ilfcito, deve dar 

ciencia as autoridades competentes para que sejam instaurados por elas os 

procedimentos cabfveis. 

Quando da falta de 6rgao ou entidade que regule ou fiscalize para tornar 

exequfveis as determinac;oes constantes do artigo 10 da Lei 9.613/98, identificac;ao de 

clientes e manutenc;ao de registros, compete ao Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras expedir as instruc;oes e aplicar as penalidades. 

COAF: 

Segundo Marco Antonio de Barros (2008, p. 457) sabre a composigao do 

Predominantemente tecnica e a composigao do Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras- COAF. A lei exige a conjugagao de quatro requisites 
para assumir o cargo de conselheiro: a) ser servidor publico integrante do 
quadro de pessoal efetivo; b) dotado de reputagao ilibada; c) gozar de 
reconhecida competencia; d) ser designado pelo Ministro de Estado ao qual 
estiver diretamente subordinado. 

Os componentes sao denominados de conselheiros, todos servidores publicos 

efetivos da Administrac;ao Federal, de reputac;ao ilibada e reconhecida competencia, 

designados pelo Ministerio de Estado da Fazenda, dentre os integrantes do Banco 

Central do Brasil, da Comissao de Valores Mobiliarios, da Superintendencia de 

Seguros Privados, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Secretaria da 

Receita Federal, de 6rgao de lnteligencia do Poder Executivo, do Departamento de 

Polfcia Federal, do Ministerio das Relac;oes Exteriores e da Controladoria-Geral da 

Uniao. 

Quando for designado algum dos integrantes do 6rgao de inteligencia do 

Poder Executivo, do Departamento da Polfcia Federal, do Ministerio das Relagoes 

Exteriores ou da Controladoria-Geral da Uniao, devera atender a indicac;ao dos 

respectivos Ministros de Estado. 

0 Capitulo IX, da Lei 9.613 norteia sabre a atuac;ao do COAF: 

CAPITULO IX 
DO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS 
Art. 14 - E criado, no ambito do Ministerio da Fazenda, o Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras - COAF com a finalidade de disciplinar, 
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aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrencias 
suspeitas de atividades ilfcitas previstas nesta Lei, sem prejufzo da 
competencia de outros 6rgaos e entidades. 
§ 1 Q As instrugoes referidas no art. 1 0 destinadas as pessoas mencionadas 
no art. 9Q, para as quais nao exista 6rgao proprio fiscalizador ou regulador, 
serao expedidas pelo COAF, competindo-lhe, para esses casos, a definigao 
das pessoas abrangidas e a aplicagao das sangoes enumeradas no art. 12. 
§ 2Q 0 COAF devera, ainda, coordenar e propor mecanismos de cooperagao 
e de troca de informagoes que viabilizem agoes rapidas e eficientes no 
combate a ocultagao ou dissimulagao de bens, direitos e valores. 
Art. 15- 0 COAF comunicara as autoridades competentes para a instauragao 
dos procedimentos cabfveis, quando concluir pela existencia de crimes 
previstos nesta Lei, de fundados indfcios de sua pratica, ou de qualquer outro 
ilfcito. 
Art. 16 - 0 COAF sera composto par servidores publicos de reputagao ilibada 
e reconhecida competencia, designados em ato do Ministro de Estado da 
Fazenda, dentre os integrantes do quadro de pessoal efetivo do Banco 
Central do Brasil, da Comissao de Valores Mobiliarios, da Superintendencia 
de Seguros Privados, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da 
Secretaria da Receita Federal, de 6rgao de inteligencia do Poder Executive, 
do Departamento de Polfcia Federal e do Ministerio das Relagoes Exteriores, 
atendendo, nesses tres ultimos casas, a indicagao dos respectivos Ministros 
de Estado. 
§ 1 Q 0 Presidente do Conselho sera nomeado pelo Presidente da Republica, 
par indicagao do Ministro de Estado da Fazenda. 
§ 2Q Das decisoes do COAF relativas as aplicagoes de penas administrativas 
cabera recurso ao Ministro de Estado da Fazenda. 
Art.17 - 0 COAF tera organizagao e funcionamento definidos em estatuto 
aprovado por decreto do Poder Executivo. 

Segundo Marco Antonio de Barros (1998, p. 189): "0 Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras (COAF), goza de atributo de autoridade, e autoridade 

administrativa, mas nao e autoridade financeira, posto que esta fun<;ao e 

desempenhada por outro ente do governo". 

4.4 TIPOLOGIA E MEDIDAS PREVENTIVAS 

Sabre OS metodos ou tipologias Allan Paul Schott (2005, p. 120) afirma: "( ... ) 

as varias tecnicas utilizadas para lavar dinheiro e para financiar 0 terrorismo sao 

geralmente denominadas de "metodos" ou "tipologias" termos que podem ser 

empregados indistintamente, sem qualquer diferen<;a entre eles". 

Portanto, a lavagem de dinheiro, se por meio de formas variadas, desde o 

deposito de quantias em especie em contas bancarias sem particularidades, para 

possfvel transferencia posterior ate a compra e revenda de autom6veis, im6veis, j6ias 

entre outros. Os recursos ilfcitos sao transferidos em geral por meio de diversas 

opera<;oes financeiras internacionais de grande complexidade. 

A Academia Nacional de Polfcia (2005, p. 17/20) enumerou alguns metodos 

utilizados pelos criminosos para a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo: 
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"Mercado imobiliario, jogos e sorteios, auto-emprestimo, superfaturamento e 

subfaturamento, laranjas ou fantasmas, agencias de turismo e empresas de factoring, 

advogados contadores e tabeliaes, financiamentos de campanhas polfticas entre 

outros". 

As medidas preventivas foram estabelecidas pelo Grupo de A<;ao Financeira 

sobre Lavagem de Dinheiro (GAFI), nas quais especificam que os pafses devem 

adotar, aplicando-se a todas as institui<;6es financeiras e de maneira limitada as 

atividades e profissoes nao financeiras. 

Conforme a Academia Nacional de Polfcia (2005, p. 20/21), foram adotadas 

as seguintes medidas preventivas no Brasil: 

Setor imobiliario: todas as transac;oes suspeitas devem ser comunicadas ao 
COAF em 24 horas, alem de os responsaveis serem obrigados a identificar e 
cadastrar seus clientes, para a aplicac;ao das providencias legais caso se 
comprove a pratica do crime em comento. 
Empresas de factoring: devem comunicar imediatamente ao COAF os 
registros de transac;6es financeiras que ultrapassem R$ 50.000,00 alem de 
exigir que os responsaveis identifiquem seus clientes e elaborem cadastros 
para eventuais consultas. 
Empresas que exploram sorteios: sao obrigadas a manter registro dos 
neg6cios, comunicando-os imediatamente ao COAF, com a identificac;ao dos 
clientes contemplados (com mesmo CPF), em um perfodo de 12 meses, com 
tres ou mais premios de val ores superiores a R$ 1 0.000,00. 
Empresas que comercializam j6ias, pedras e metais preciosos: sao obrigadas 
a identificar e manter cadastro dos clientes, assim como registros de 
quaisquer transac;oes acima de R$ 5.000,00 no varejo e R$ 50.000,00 no 
setor industrial, que devem ser comunicados imediatamente ao COAF. 
Empresas que exploram bingos e/ou assemelhados: devem ter controle dos 
premios pagos, impondo-se aos responsaveis o registro e a identificac;ao de 
todos os ganhadores de premios com valor igual ou superior a R$ 2.000,00, 
devendo-se, ainda, comunicar o fato imediatamente ao COAF. 
Administradores de cart6es de credenciamentos ou de cart6es de credito: 
devem fazer controle preventivo das transac;6es com cart6es de credito, 
identificar e manter cadastro dos clientes, assim como elaborar registros de 
todos os neg6cios realizados, a fim de comunicar quaisquer tipos de 
operac;oes suspeitas. 
Balsas de mercadorias e corretoras: devem identificar os s6cios e todos os 
intervenientes nas operac;6es, alem de manter cadastro atualizado e registro 
de todas as operac;oes ocorridas e comunicar imediatamente ao COAF 
quaisquer operac;oes suspeitas. 
Comercio de objetos de artes e antiguidades: devem identificar seus clientes, 
mantendo registro atualizado das transac;6es e comunicando ao COAF todas 
as operac;oes que ultrapassem R$ 5.000,00. 
lnstituic;oes financeiras: reguladas pelo BACEN, da-se especial a abertura de 
contas, movimentac;ao de recursos e manutenc;ao de registro e ficha cadastral 
dos responsaveis pelos neg6cios, devem ser comunicadas ao BACEN todas 
as transac;6es de valores iguais ou superiores a R$ 1 0.000,00, bem como 
deposito ou retirada em especie ou pedido de aprovisionamento para saque, 
de valor igual ou superior a R$ 100.000,00. 
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Verifica-se assim que o COAF estipulou varias medidas que deverao ser 

adotadas pelas instituigoes que movimentam grandes recursos financeiros para que 

possam ser identificadas e combatidas quaisquer movimentagoes suspeitas. 

4.5 COOPERAQAO JURfDICA INTERNACIONAL 

Jorge Gustavo Serra de Macedo Costa (2007, p.143), sobre a cooperagao 

jurfdica internacional: 

Cuida-se da cooperac;ao jurfdica internacional, institute que permite a 
interac;ao entre Estados com o escopo de implementar eficacia extraterritorial 
a medidas processuais oriundas de Estado estrangeiro. Dentre os 
mecanismos de cooperac;ao jurfdica internacional, surge a Cooperac;ao 
Jurfdica em Materia Penal como atividade que autoriza a execuc;ao, em dada 
jurisdic;ao, de atos solicitados por autoridades estrangeiras. 

Jorge Serra de Macedo Costa (p. 143/144) preleciona que: 

A transnacionalidade e uma caracterfstica marcante no crime de lavagem de 
dinheiro, ou seja, e recorrente que sua pratica ou mesmo a do crime 
antecedents seja realizada em territ6rio estrangeiro, circunstancia que 
dificulta a obtenc;ao da prova. Considerando que a lei brasileira admite que o 
crime antecedents possa ser praticado em outro pals (art. 2Q, II, Lei 9.613/98) 
a cooperac;ao jurfdica internacional apresenta-se como um eficaz instrumento 
na busca de elementos probat6rios que possam indicar a existencia do crime 
e seus verdadeiros autores. 

Ja Mafra Rocha Machado {2004, p. 156) sobre a cooperagao internacional 

ensina que: 

A cooperac;ao internacional no sistema antilavagem de dinheiro estrutura-se 
de forma a cumprir dois objetivos: por um lado, criar mecanismos de 
intercambio de informac;6es que independem da intervenc;ao do Poder 
Judiciario nacional; por outro lado, reduzir ou suprimir os motivos pelos quais 
um Estado possa justificar a recusa em prestar assistencia legal. 0 primeiro 
aspecto arrima-se na criac;ao e no fortalecimento das agencias centrais 
nacionais- as unidades de inteligencia financeira- cuja func;ao e centralizar 
as informac;6es coletadas em ambito nacional e intercambio entre os sistemas 
penais nacionais seja obstaculizado pelas diferentes formas de organizac;ao 
judiciaria e de definic;ao de condutas criminais. 

Assim, a cooperagao jurfdica internacional recomendada pelo GAFI deve ser 

implementada por todos os Estados para que se possa combater efetivamente o crime 

de lavagem de dinheiro no ambito internacional, buscando sempre o bern estar da 

comunidade. 
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5 A POLfCIA MILITAR DO PARANA E SUA COMPETENCIA PARA COMBATER 0 

CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

Nesse capitulo, apresenta-se a competencia da Polfcia Militar do Parana, no 

que tange ao combate ao crime de lavagem de dinheiro. 

5.1 A COMPETENCIA DA POLfCIA MILITAR DO PARANA 

A Constituigao Federal define a competencia da Polfcia Militar, no seu art. 

144, § 5Q: 

Art. 144. A seguranga publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, e exercida para a preservagao da ordem publica e da incolumidade das 
pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: 

§ 5Q - as polfcias militares cabem a polfcia ostensiva e a preservagao da 
ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, alem das atribuig6es 
definidas em lei, incumbe a execugao de atividades de defesa civil. 

0 Decreta nQ 88 777, de 30 de setembro de 1 983, pelo qual foi aprovado o 

Regulamento para as Polfcias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (R-200), traz 

em seu texto, a competencia das Polfcias Militares para o policiamento ostensivo, as 

ag6es preventivas e repressivas, bem como conceitos de ordem publica, manutengao 

da ordem publica, perturbagao da ordem e policiamento ostensivo. 

Ja o Decreta-Lei 667, de 2 de julho de 1969, modificado pelo Decreta-Lei nQ 

1.406, de 24 de junho de 1975, e pelo Decreta-Lei nQ 2.01 0, de 12 de janeiro de 1983, 

define a competencia das polfcias militares no seu art. 3Q e suas alfneas: 

Art. 3Q lnstitufdas para a manutengao da ordem publica e seguranga interna, 
nos Estados, nos Territ6rios e no Distrito Federal, compete as Polfcias 
Militares, no ambito de suas respectivas jurisdig6es: 
a) executar com exclusividade, ressalvadas as miss6es peculiares das Forgas 
Armadas, o policiamento ostensive, fardado, planejado pela autoridade 
competente, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutengao da 
ordem publica e o exercfcio dos poderes constitufdos; 
b) atuar de maneira preventiva, como forga de dissuasao, em locais ou areas 
especfficas, onde se presuma ser possfvel a perturbagao da ordem; 
c) atuar de maneira repressiva, em caso de perturbagao da ordem, 
precedendo o eventual emprego das Forgas Armadas. 

Constata-se claramente nos dispositivos mencionados, a competencia das 

Polfcias Militares quanta a manutengao da ordem publica e seguranga interna, a 
garantia do cumprimento da lei, da manutengao da ordem publica e do exercfcio dos 

poderes constitufdos, e, em caso de perturbagao da ordem sua competencia de 
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restabelece-la, restaura-la. lsso atuando mediante o policiamento ostensivo, como de 

modo preventive e repressive, consoante a situagao sobre a qual devam exercer a 

fungao policial-militar, a atividade policial-militar. 

Vistos os aspectos relevantes da competencia das Polfcias Militares, vale 

tratar dos conceitos trazidos pelo Decreto 88.777, de 30 de setembro de 1.983 -

Regulamento para as Polfcias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (R-200): 

CAPITULO II 
Da Conceituac;ao e Competencia 

Art. 22 Para efeito do Decreta-Lei n. 667, de 2 de julho de 1969, modificado 
pelo Decreta-Lei n. 1.406, de 24 de junho de 1975, e pelo Decreta-Lei n. 
2.01 0, de 12 de janeiro de 1983, e deste Regulamento, sao estabelecidos os 
seguintes conceitos: 

19 - Manutenc;ao da Ordem Publica: e o exercfcio dinamico do Poder de 
Polfcia, no campo da seguranc;a publica, manifestado por atuac;6es 
predominantemente ostensivas, visando a prevenir, dissuadir, coibir ou 
reprimir eventos que violem a ordem publica; 

21 - Ordem Publica: conjunto de regras formais, que emanam do 
ordenamento jurfdico da Nagao, tendo por escopo regular as relac;6es sociais 
de todos os nfveis, do interesse publico, estabelecendo um clima de 
convivencia harmoniosa e pacffica, fiscalizado pelo Poder de Polfcia, e 
constituindo uma situac;ao ou condic;ao que conduza ao bem comum; 

25 - Perturbac;ao da Ordem: abrange todos os tipos de ac;ao, inclusive as 
decorrentes de calamidade publica que, por sua natureza, origem, amplitude 
e potencial possam vir a comprometer na esfera estadual, o exercfcio dos 
poderes constitufdos, o cumprimento das leis e a manutenc;ao da ordem 
publica, ameac;ando a populac;ao e propriedades publicas e privadas. 

27- Policiamento Ostensive: ac;ao policial, exclusiva das Polfcias Militares, 
em cujo emprego o homem ou a frac;ao de tropa engajados sejam 
identificados de relance, quer pela farda, quer pelo equipamento, ou viatura, 
objetivando a manutenc;ao da ordem publica. 

Os referidos aspectos e os conceitos trazidos aqui se encontram em normas 

editadas em 1.983. Assim sendo, e importante verificar, em nossa doutrina 

especializada, como sao, hoje vistos. 0 art. 144 da Carta, dita que a seguranga publica 

e exercida para a preservagao da ordem publica e para a preservagao da 

incolumidade das pessoas e do patrimonio. 

Em estudo intitulado A Seguranga Publica na Constituigao, Diogo de 

Figueiredo Moreira Neto preleciona ser, a ordem publica, a disposigao pacifica e 

harmoniosa da convivencia publica e afirma que o referendal ordinat6rio nao e 

apenas a lei, nem se satisfaz com os princfpios democraticos, ao ver do eminente 

publicista, a ordem publica tern uma dimensao moral, esta diretamente referida as 

vigencias sociais, aos princfpios eticos vigentes na sociedade, pr6prios de cada 
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grupo social e, em sfntese, a ordem publica deve ser legal, legftima e moral. 

Relativamente a seguranga publica, anote que esta e a garantia da ordem publica e, a 
sua vez, ha de ser legal, legftima e moral. Em respaldo a esse posicionamento, traz a 

palavra de Alvaro Lazzarini. 

0 ilustre Professor refere os diversos nfveis da seguranga publica- polftico, 

judicial e policial - e sobre este ultimo, diz: 

0 nfvel policial de seguranga publica se cinge a preservagao da ordem 
publica, tal como em doutrina se conceitua, acrescentando, todavia, o art. 
144, caput, da Constituigao, a incolumidade das pessoas e do patrimonio. 
Sao, portanto, extensoes coerentes do conceito e que ate o reforgam, na 
medida em que assimilam as violagoes a incolumidade pessoal e patrimonial 
na ruptura de convivemcia pacifica e harmoniosa. 

Focalizando o papel das Polfcias Militares na preservagao da ordem publica, 

tern presentes o art. 144 da Carta federal, e as fases do exercfcio, pelo Estado, do seu 

poder de polfcia, para delinear, de modo nftido, a competencia das Polfcias Militares, 

inclusive aquela residual, obtida mediante remanencia. 

No ambito policial militar, se define por remanencia sempre que nao for o 

caso da preservagao e restabelecimento policial da ordem publica de competencia 

especffica e expressa dos demais 6rgaos policiais do Estado. 

Sempre que se tratar de atuagao policial de preservagao e restabelecimento 

da ordem publica e nao for o caso previsto na competencia constitucional da polfcia 

federal (art. 144, 1), da polfcia rodoviaria federal (art. 144, II), da polfcia ferroviaria 

federal (art. 144, Ill) nem, ainda, o caso em que lei especffica venha a definir uma 

atuagao conexa a defesa civil para o Corpo de Bombeiros Militar (art. 144, § 5Q), a 

competencia e policial-militar. 

Note-se que a atuagao da polfcia civil nao e, direta e imediatamente, de 

prevengao e restabelecimento da ordem publica e, por isso, nao se confunde com a 

competencia constitucional de atuagao da polfcia militar. 

A Constituigao Federal menciona como missoes policiais militares a polfcia 

ostensiva e a preservagao da ordem publica (art. 144, § 5Q). 

Os termos apresentados nao se referem a atuagoes distintas senao que 

contidas uma na outra, pois a polfcia ostensiva se destina, fundamentalmente, a 
preservagao da ordem publica pela agao dissuas6ria da presenga do policial fardado. 

A mengao especffica a polfcia ostensiva tern o interesse de fixar sua 

exclusividade constitucional, uma vez que a preservagao, termo generico, esta no 
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proprio caput do art. 144, referida a todas as modalidades de a<;ao policial e, em 

consequencia, de competencia de todos os seus 6rgaos. 

Entende-se assim que a preserva<;ao e suficientemente elastica para center a 

atividade repressiva, desde que imediata. Desta forma, enquanto o problema se 

contiver a nfvel policial, a repressao deve caber aos mesmos 6rgaos encarregados da 

preserva<;ao e sob sua inteira responsabilidade. 
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6 CONSIDERA<;OES FINAlS 

Das diversas informag6es apresentadas nesta pesquisa podem-se extrair 

varias conclus6es. Uma delas e que o combate ao Crime de Lavagem de Dinheiro 

surgiu com a preocupagao mundial, referente ao destine dos valores obtidos pelo 

crime de trafico de entorpecentes e substancias psicotr6picas, por gerarem riquezas 

aos criminosos que utilizam de meios de lavagem de dinheiro para tornar seu dinheiro 

"limpo". 

Sao inumeras as operag6es de lavagem de dinheiro realizadas em parafsos 

fiscais, os quais possuem regulamentagao fiscal e monetaria das atividades bancarias 

muito brandas ou as vezes inexistentes, que isentam tributes e taxas, sendo 

considerados refugios para o capital estrangeiro, caracterfsticas que motivam a pratica 

de lavagem de dinheiro. 

A "lavagem de dinheiro" ha muito tempo deixou de ser um crime de autoria 

somente das grandes organizag6es criminosas, como dos mafiosos e traficantes, a 

qual e hoje praticada regularmente por cidadaos comuns, pessoas que jamais seriam 

chamadas de criminosas. 

Assim, conclui-se que tal crime, ao contrario do que geralmente se sup6e, 

esta muito mais proximo da populagao, na atual conjuntura, esta em nossa realidade 

cotidiana, tendo se espalhado por toda a sociedade. Entretanto, por mais 

surpreendentes que estas verdades sejam, a constatagao mais chocante e 

desalentadora e a de que todos temos nossa parcela de culpa em tudo isso, pais as 

nossas ag6es diarias ou na grande maioria, omiss6es contribufram e continuam a 

contribuir para essa situagao avassaladora. 

0 problema e que a sociedade teima em se manter alheia as mazelas sociais 

tais como a fame, a miseria, a educagao, o saneamento basico, a previdencia social, a 

saude, a corrupgao, a impunidade, a criminalidade em geral entre outros, assim nao ha 

como a situagao ser revertida. E necessaria que haja o comprometimento de todos no 

sentido de refutar toda e qualquer conduta que va de encontro ao bem-estar comum. 

Mas para que isso acontega e necessaria que certos conceitos basicos como etica, 

moral, cidadania, coletividade, legalidade, responsabilidade, solidariedade, dentre 

outros sejam resgatados. 

Especificamente no caso da "lavagem de dinheiro", e necessaria que haja 

consciencia por parte de todos os setores da economia, pais sao afetados por ela e 

pelos crimes antecedentes, e que tal fato repercute no desenvolvimento social. Essas 
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atividades ilfcitas movimentam grande quantidade de recursos e estes nao sao 

aplicados de forma correta. Sao pseudo-empresarios que, por concorrerem de forma 

desleal, tern condig6es de oferecer servigos e/ou produtos financeiros mais atraentes, 

tornando inviavel o crescimento dos empresarios de boa-fE~. 

A Lei 9.613/98 e suas normas complementares surgiram, como se 

demonstrou, com o objetivo principal de coibir a pratica do crime de lavagem de 

dinheiro. Contudo, as expectativas criadas pela entrada em vigor desta legislagao, ao 

que se mostrou, estao muito alem da sua real capacidade de alcance. Ha varias 

quest6es jurfdicas diffceis de serem solucionadas, na maioria das vezes, envolvendo a 

pratica, como por exemplo, a carencia de pessoal especializado e de equipamentos de 

ponta para auxiliar e aperfeigoar as investigag6es, e ainda o proprio levantamento de 

provas, que e pega fundamental para a condenagao dos criminosos. 

A competencia da Polfcia Militar nao fica adstrita somente a urn aspecto como 

eo caso da competencia da Polfcia Civil, a qual tern parametros de limitagao ditados 

pela Constituigao Federal, restritos a investigagao criminal. Decorrente de sua 

competencia residual a Polfcia Militar atua onde nao ha atuagao ou falencia de 

competencia legal de outros 6rgaos policiais. Percebe-se, entao, claramente, que a 

amplitude de sua atuagao e tal que lhe permite planejar o emprego de seu efetivo de 

forma a melhor cumprir suas miss6es explfcitas, implfcitas e residuais. 
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ANEXOA 

Grupo de A~ao Financeira sobre o Branqueamento de Capitais 

AS QUARENTA RECOMENDACOES 

Revisao de 20 de Junho de 2003 

* As Recomendafoes seguidas de asterisco deverao ser lidas em conjunto com 
a respectiva Nota lnterpretativa. 

A. SISTEMAS JURfDICOS 

Ambito de aplicafao do crime de branqueamento de capitais 

1. Os pafses deveriam incriminar o branqueamento de capitais de acordo com o 
disposto na Convengao das Nag6es Unidas contra o Trafico llfcito de Estupefacientes 
e de Substancias Psicotr6picas (Convengao de Viena), de 1988, e na Convengao das 
Nag6es Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional (Convengao de 
Palermo}, de 2000. 

Os pafses deveriam aplicar o crime de branqueamento de capitais a todos os crimes 
graves, por forma a abranger o conjunto mais alargado de infrag6es subjacentes. As 
infrag6es subjacentes podem ser definidas por referencia a todos os crimes ou por 
referencia a urn limiar, ligado ou a uma categoria de infrag6es graves, ou a uma 
moldura penal aplicavel a infragao subjacente (criteria do limiar), ou a uma lista de 
infrag6es subjacentes, ou ainda a uma combinagao destes criterios. 

Quando os pafses optarem pelo criteria do limiar, as infrag6es subjacentes deveriam 
incluir, pelo menos, todos os crimes qualificados como graves pelo seu direito interno, 
ou incluir as infrag6es punfveis com pena de duragao maxima superior a urn ano de 
prisao. Nos pafses cujos sistemas jurfdico-penais contemplem penas mfnimas, as 
infrag6es subjacentes deveriam incluir todas as infrag6es punfveis com pena de 
duragao mfnima superior a seis meses de prisao. 

Qualquer que seja o criteria adotado, cada pafs deveria incluir, no m1n1mo, urn 
conjunto de infrag6es que se integrem nas categorias de infrag6es designadas. 

As infrag6es subjacentes ao branqueamento de capitais deveriam abranger as 
condutas ocorridas noutro pafs que constituam uma infragao nesse pafs e que teriam 
constitufdo uma infragao subjacente se tivessem ocorrido em territ6rio nacional. Os 
pafses podem estabelecer que o unico requisito previa e o de que a conduta constitua 
uma infragao subjacente, se o ato tivesse ocorrido em territ6rio nacional. 

Os pafses podem determinar que o crime de branqueamento de capitais nao seja 
aplicavel a quem cometeu a infragao subjacente, quando tal seja exigfvel pelos 
princfpios fundamentais da sua ordem jurfdica. 

2. Os pafses deveriam assegurar que: 

a) A intengao e o conhecimento requeridos para provar o crime de branqueamento de 
capitais estao em conformidade com as normas estabelecidas nas Conveng6es de 
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Viena e de Palermo, incluindo a possibilidade de o elemento intencional ser deduzido a 
partir de circunst€mcias factuais objetivas; 

b) A responsabilidade criminal e, quando ela nao seja possfvel, a responsabilidade civil 
ou administrativa, deveriam aplicar-se as pessoas coletivas. Tal nao deve excluir os 
procedimentos paralelos de natureza criminal, civil ou administrativa aplicaveis a 
pessoas coletivas, em pafses onde tais formas de responsabilidade se encontrem 
previstas. As pessoas coletivas deveriam estar sujeitas a san<;6es eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Estas medidas nao deveriam prejudicar a 
responsabilidade criminal das pessoas singulares. 

Medidas provis6rias e perda 

3. Os pafses deveriam adotar medidas similares as previstas nas Conven<;6es de 
Viena e de Palermo, inclusive medidas legislativas, a fim de que as autoridades 
competentes estejam em condi<;6es de declarar perdidos os bens branqueados, os 
produtos derivados do branqueamento de capitais ou das infra<;6es subjacentes, bern 
como os instrumentos utilizados ou destinados a serem utilizados na pratica destes 
crimes, ou bens de valor equivalents, sem prejufzo dos direitos de terceiros de boa-fe. 

Tais medidas deveriam permitir: (a) identificar, localizar e avaliar os bens sujeitos a 
perda; (b) adotar medidas provis6rias, tais como o congelamento e a apreensao, a fim 
de obstar a qualquer transa<;ao, transferencia ou cessao dos referidos bens; (c) adotar 
medidas para prevenir ou evitar atos que prejudiquem a capacidade do Estado para 
recuperar bens sujeitos a perda; e (d) tomar todas e quaisquer medidas de 
investiga<;ao apropriadas. 

Os pafses poderao considerar a ado<;ao de medidas que permitam a perda de tais 
produtos ou instrumentos, sem que seja exigida uma condena<;ao criminal previa, ou 
medidas que exijam que o presumfvel autor do crime demonstre a origem legftima dos 
bens eventualmente sujeitos a perda, sempre que estejam em conformidade com os 
princfpios vigentes no seu direito interne. 

B. MEDIDAS A ADOTAR PELAS INSTITUICOES FINANCEIRAS E PELAS 
ATIVIDADES E PROFISSOES NAO FINANCEIRAS PARA EVITAR 0 
BRANQUEAMENTO DE CAPITAlS E 0 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

4. Os pafses deveriam assegurar que as normas sobre segredo profissional das 
institui<;6es financeiras nao obstem a aplica<;ao das Recomenda<;6es do GAFI. 

Dever de vigilancia relativo a clientela (customer due diligence - COD) e de 
conserva~ao de documentos 

5.* As institui<;6es financeiras nao deveriam manter contas anonimas nem contas sob 
nomes manifestamente fictfcios. 

As institui<;6es financeiras deveriam adotar medidas de vigilancia em rela<;ao aos 
clientes, exigindo, nomeadamente, a respectiva identifica<;ao e a verifica<;ao da 
identidade, sempre que: 

· estabele<;am rela<;6es de neg6cio; 
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· efetuem transag5es ocasionais: (i) acima do limiar designado aplicavel; ou (ii) que 
constituam transferencias eletronicas, nas circunstancias previstas na Nota 
lnterpretativa da Recomendagao Especial VII; 

· exista uma suspeita de branqueamento de capitais ou de financiamento do 
terrorismo; ou 

· a instituigao financeira tenha duvidas quanta a veracidade ou adequagao dos dados 
de identificagao do cliente previamente obtidos. 

As medidas de vigilancia a adotar relativas a clientela (medidas COD) sao as 
seguintes: 

a) ldentificar o cliente e verificar a sua identidade atraves de documentos, dados e 
informag6es de origem credfvel e independents; 

b) ldentificar o beneficiario efetivo e tamar medidas adequadas para verificar a sua 
identidade, de tal forma que a instituigao financeira obtenha urn conhecimento 
satisfat6rio sabre a identidade do beneficiario efetivo. No que respeita as pessoas 
coletivas e entidades sem personalidade jurfdica, as instituig6es financeiras deveriam 
tamar medidas adequadas para compreender a estrutura de propriedade e de controlo 
do cliente; 

c) Obter informagao sabre o objeto e a natureza da relagao de neg6cio; 

d) Manter uma vigilancia contfnua sabre a relagao de neg6cio e examinar atentamente 
as operagoes realizadas no decurso dessa relagao, verificando se sao consistentes 
como conhecimento que a instituigao tern do cliente, dos seus neg6cios e do seu perfil 
de risco, incluindo, se necessaria, a origem dos fundos. 

As instituig5es financeiras deveriam aplicar todas as medidas COD atras identificadas 
de (a) a (d), mas podem determinar o alcance dessas medidas, em fungao do nfvel de 
risco associado ao tipo de clientela, a relagao de neg6cio ou a operagao. As medidas a 
adotar deverao respeitar as normas emitidas pelas autoridades competentes. Para 
categorias de risco mais elevadas, as instituig6es financeiras deveriam aplicar medidas 
de vigilancia reforgadas. Em circunstancias determinadas, quando os riscos sao 
menores, os pafses podem autorizar as instituig6es financeiras a aplicar medidas 
reduzidas ou simplificadas. 

As instituigoes financeiras deveriam verificar a identidade do cliente e do beneficiario 
efetivo, antes au durante o estabelecimento de uma relagao de neg6cio ou quando 
realizam operag5es com clientes ocasionais. Os pafses podem permitir as instituig6es 
financeiras que completem a verificagao da identidade, no mais breve espago de 
tempo possfvel, ap6s o estabelecimento da relagao de neg6cio, quando os riscos de 
branqueamento de capitais sejam geridos de modo eficaz e for essencial nao 
interromper o desenrolar normal da relagao negocial. 

Quando a instituigao financeira nao possa dar cumprimento ao disposto nas alfneas (a) 
a (c) atras mencionadas, nao deveria abrir a conta, iniciar a relagao de neg6cio ou 
efetuar a operagao, au deveria por termo a relagao de neg6cio e deveria, alem disso, 
considerar fazer uma declaragao de operagao suspeita do cliente. 
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Estas obriga<;6es deveriam aplicar-se a todos os novas clientes, apesar de as 
institui<;6es financeiras deverem tambem aplicar esta Recomenda<;ao aos clientes ja 
existentes, segundo a relevancia da opera<;ao e do risco, aplicando tambem as regras 
de vigilancia as rela<;6es negociais existentes, sempre que o considerem oportuno. 

6.* As institui<;6es financeiras deveriam, em rela<;ao a pessoas politicamente expostas, 
alem de aplicar as medidas de vigilancia normais: 

a) Dispor de sistemas de gestao de riscos adequados a determinar se o cliente e uma 
pessoa politicamente exposta; 

b) Obter autoriza<;ao da Dire<;ao para estabelecer rela<;6es de neg6cios com tais 
clientes; 

c) Tomar medidas razoaveis para determinar a origem do patrimonio e dos fundos; 

d) Assegurar a vigilancia, de forma refor<;ada e contfnua, da rela<;ao de neg6cio. 

7. As institui<;6es financeiras, no que respeita a rela<;6es tranfronteiras entre bancos 
correspondentes e a outras rela<;6es semelhantes, alem de aplicar as medidas de 
vigilancia normais, deveriam: 

a) Recolher informa<;ao suficiente sabre a institui<;ao a quem e prestado o servi<;o (a 
institui<;ao cliente) para compreender plenamente a natureza da sua atividade e 
conhecer, a partir de informa<;6es publicamente disponfveis, a reputa<;ao da institui<;ao 
e a qualidade da sua supervisao, nomeadamente verificar sea institui<;ao em causa foi 
objeto de uma investiga<;ao ou de uma interven<;ao da autoridade de supervisao, 
relacionada com o branqueamento de capitais ou o financiamento do terrorismo; 

b) Avaliar os controles postos em pratica pela institui<;ao cliente destinados ao 
combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. 

c) Obter aprova<;ao da Dire<;ao antes de estabelecer novas rela<;6es de 
correspondencia; 

d) Reduzir a escrito as responsabilidades respectivas de cada institui<;ao; 

e) Quanta as contas correspondentes de transferencia (payable-through accounts), 
assegurar-se de que o banco cliente verificou a identidade e aplicou as medidas de 
vigilancia contfnua relativamente a clientela que tern acesso direto as contas do banco 
correspondente, e assegurar que aquele banco se encontra habilitado a fornecer os 
dados apropriados sabre a identifica<;ao dos seus clientes, quando tal lhe for solicitado 
pelo banco correspondente. 

8. As institui<;6es financeiras deveriam conceder uma particular aten<;ao as amea<;as 
de branqueamento de capitais inerentes as tecnologias novas ou em desenvolvimento 
que possam favorecer o anonimato e adotar medidas, se necessaria, para evitar a 
utiliza<;ao destas tecnologias nos esquemas de branqueamento de capitais. Em 
especial, as institui<;6es financeiras deveriam adotar polfticas e procedimentos para 
enfrentar riscos especfficos associados a rela<;6es de neg6cio ou opera<;6es efetuadas 
sem a presen<;a Hsica do cliente. 
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9.* Os pafses podem autorizar as institui96es financeiras a recorrer a intermediaries ou 
a outros terceiros para dar cumprimento aos requisites das alfneas (a) a (c) das 
medidas COD ou para captar neg6cios, desde que sejam respeitados os criterios a 
seguir indicados. Quando este recurso for permitido, a responsabilidade ultima pela 
identifica9ao do cliente e pela verifica9ao dos dados recai sobre a institui9ao financeira 
que recorreu a terceiros. 

Deveriam ser respeitados os seguintes criterios: 

a) Uma institui9ao financeira que recorra a urn terceiro deveria obter, de imediato, a 
necessaria informa9ao respeitante aos requisites das alfneas (a) a (c) das medidas 
COD relativas a sua clientela. As institui96es financeiras deveriam tomar as medidas 
necessarias para se assegurarem de que o terceiro esta em condi96es de 
disponibilizar, ap6s solicita9ao e sem demora, c6pias dos dados de identifica9ao e 
outra documenta9ao relevante para cumprimento do dever de vigilancia aplicavel a 
clientela; 

b) A institui9ao financeira deveria assegurar-se de que o terceiro esta sujeito a 
regulamenta9ao e a supervisao e que adotou medidas para cumprir as obriga96es de 
vigilancia aplicaveis a clientela, nos termos das Recomenda96es 5 e 1 0. 

Cabe a cada pafs determinar em que pafses podem estar localizados os terceiros que 
cumprem estes requisites, tendo em conta as informa96es disponfveis sobre os pafses 
que nao aplicam, ou que aplicam insuficientemente, as Recomenda96es do GAFI. 

10.* As institui96es financeiras deveriam conservar, durante pelo menos cinco anos, 
todos os documentos relatives as transa96es efetuadas, tanto internas como 
internacionais, a tim de poderem responder rapidamente aos pedidos de informa9ao 
das autoridades competentes. Estes documentos deveriam permitir reconstituir as 
transa96es individuais (inclusive os montantes e tipos de divisas em causa, se for caso 
disso), de modo a fornecerem, se necessaria, prova em processes de natureza 
criminal. 

As institui96es financeiras deveriam conservar registros dos documentos 
comprovativos da identifica9ao obtidos atraves das medidas de vigilancia aplicaveis a 
clientela (por exemplo, c6pia ou registro de documentos oficiais como passaporte, 
bilhete de identidade, carta de condu9ao ou documentos de identica natureza), 
documenta9ao relativa as contas e correspondencia comercial durante, pelo menos 
cinco anos, ap6s o termo da rela9ao de neg6cio. 

Os dados de identifica9ao e os registros das opera96es deveriam ser postos a 
disposi9ao das autoridades nacionais competentes para a prossecu9ao da sua missao. 

11.* As institui96es financeiras deveriam examinar com particular aten9ao todas as 
opera96es complexas, de montantes anormalmente elevados e todos os tipos nao 
habituais de opera96es que nao apresentem uma causa economica ou lfcita aparente. 
As circunstancias e o objeto de tais opera96es deveriam ser examinados, na medida 
do possfvel, e os resultados desse exame deveriam ser reduzidos a escrito, ficando ao 
dispor das autoridades competentes e dos auditores. 
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12. * 0 dever de vigilancia relativo a clientela e o de conservac;ao de documentos 
previstos nas Recomendac;6es 5, 6 e 8 a 11 aplicam-se as atividades e profiss6es nao 
financeiras designadas, nas seguintes situac;6es: 

a) Cassinos - sempre que os clientes efetuem operac;6es financeiras de montante 
igual ou superior ao limiar designado aplicavel; 

b) Agentes imobiliarios - sempre que realizem operac;6es para os seus clientes 
relativas a compra e venda de im6veis; 

c) Negociantes em metais preciosos ou em pedras preciosas- sempre que realizem 
operac;6es em numerario com urn cliente, de montante igual ou superior ao limiar 
designado aplicavel; 

d) Advogados, notarios, outras profiss6es jurfdicas independentes e contabilistas, 
sempre que preparem ou efetuem operac;6es para os clientes, no ambito das 
seguintes atividades: 

· Compra e venda de im6veis; 

· Gestao de fundos, valores mobiliarios ou outros ativos do cliente; 

· Gestao de contas bancarias, de poupanc;a ou de valores mobiliarios; 

· Organizac;ao de contribuic;6es destinadas a criac;ao, explorac;ao ou gestao de 
sociedades; 

· Criac;ao, explorac;ao ou gestao de pessoas coletivas ou de entidades sem 
personalidade jurfdica e compra e venda de entidades comerciais; 

e) Prestadores de servic;os a sociedades e trusts, sempre que preparem ou efetuem 
operac;6es para urn cliente, no quadro das atividades descritas nas definic;6es 
constantes do Glossario. 

Dec/arafao de operaf6es suspeitas e cumprimento das normas 

13.* Se uma instituic;ao financeira suspeitar ou tiver motivos razoaveis para suspeitar 
que os fundos provem de uma atividade de natureza criminal ou que estao 
relacionados com o financiamento do terrorismo, deveria ser obrigada, atraves de lei 
ou de regulamento, a apresentar de imediato uma declarac;ao de operac;ao suspeita a 
Unidade de lnformac;ao Financeira (UIF). 

14.* As instituic;6es financeiras, os seus dirigentes, funcionarios e empregados 
deveriam: 

a) Ser protegidos, por disposic;6es legislativas, contra qualquer responsabilidade 
criminal ou civil por quebra das regras de confidencialidade, impostas por contrato ou 
por qualquer disposic;ao legislativa, regulamentar ou administrativa, quando 
declararem, de boa-fe, as suas suspeitas a UIF, ainda que desconhecessem 
exatamente qual era a atividade criminal em questao e mesmo que a atividade ilegal 
sob suspeita nao tenha realmente ocorrido; 



65 

b) Ser proibidos, por lei, de divulgar que foi feita uma declara<;ao de opera<;ao suspeita 
(DOS) ou que foi transmitida a UIF uma informa<;ao conexa. 

15. * As institui<;6es financeiras deveriam elaborar programas de com bate ao 
branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo que compreendessem, 
no mfnimo: 

a) Polfticas, procedimentos e controles internes, inclusive dispositivos apropriados 
para verificar o seu cumprimento, e procedimentos adequados na contrata<;ao dos 
seus empregados, a tim de garantir que esta se efetua de acordo com criterios 
exigentes; 

b) Urn programa continuo de forma<;ao dos empregados; 

c) Urn dispositive de controlo interne para verificar a eficacia do sistema. 

16.*As obriga<;6es decorrentes das Recomenda<;oes 13 a 15 e 21 aplicam-se as 
atividades e profissoes nao financeiras designadas, com as seguintes especifica<;6es: 

a) Os advogados, notaries, outras profissoes jurfdicas independentes e contabilistas 
deveriam obrigatoriamente comunicar opera<;6es suspeitas sempre que, agindo por 
conta de urn cliente ou para urn cliente, efetuem uma opera<;ao financeira no quadro 
das atividades descritas na Recomenda<;ao 12 (d). Os pafses sao fortemente 
encorajados a estender a obriga<;ao de declara<;ao a todas as outras atividades 
profissionais dos contabilistas, incluindo a auditoria; 

b) Os negociantes em metais preciosos ou em pedras preciosas deveriam 
obrigatoriamente declarar opera<;6es suspeitas quando realizem opera<;6es em 
numerario com urn cliente, de montante igual ou superior ao limiar designado aplicavel; 

c) Os prestadores de servi<;os a sociedades e a trusts deveriam obrigatoriamente 
declarar opera<;6es suspeitas quando, em nome de urn cliente ou para urn cliente, 
efetuem uma opera<;ao no ambito das atividades referidas na Recomenda<;ao 12 (e). 

Os advogados, notaries, outras profissoes jurfdicas independentes e os contabilistas, 
que trabalhem como profissionais jurfdicos independentes, nao estao obrigados a 
declarar as opera<;6es suspeitas se as informa<;6es que possuem tiverem sido obtidas 
em situa<;6es sujeitas a segredo profissional ou cobertas por urn privilegio profissional 
de natureza legal. 

Outras medidas preventivas do branqueamento de capitais e do financiamento 
do terrorismo 

17. Os pafses deveriam assegurar-se de que dispoem de san<;6es eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas, de natureza criminal, civil ou administrativa, aplicaveis 
as pessoas singulares ou coletivas sujeitas a estas Recomenda<;oes que nao 
cumpram as obriga<;6es de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento 
do terrorismo. 

18. Os pafses nao deveriam autorizar o estabelecimento de bancos de fachada ou 
tolerar a continua<;ao da sua atividade no seu territ6rio. As institui<;6es financeiras 
deveriam recusar iniciar ou manter rela<;6es de correspondencia com bancos de 



66 

fachada. As institui96es financeiras deveriam ainda abster-se de estabelecer rela96es 
com institui96es financeiras correspondentes estrangeiras que permitam que as suas 
contas sejam usadas por bancos de fachada. 

19.* Os pafses deveriam considerar: 

a) Tomar medidas realistas destinadas a detectar ou fiscalizar os movimentos ffsicos 
transfronteiras de divisas e de tftulos ao portador, desde que a utiliza9ao dessa 
informa9ao seja estritamente limitada e nao restrinja, por qualquer forma, a liberdade 
de circula9ao de capitais; 

b) A eficacia e a utilidade de urn sistema, segundo o qual os bancos e outras 
institui96es financeiras e intermediarios declarassem todas as transa96es internas e 
internacionais em moeda ou em divisas, acima de urn certo montante, a uma agencia 
central nacional, que dispusesse de uma base de dados informatizada, sujeita a 
condi96es de utiliza9ao restritas que assegurem o uso correto da informa9ao, sendo 
essa informa9ao acessfvel as autoridades competentes para ser usada em casos de 
branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo. 

20. Os pafses deveriam considerar a aplica9ao das Recomenda96es do GAFI as 
atividades e profissoes que apresentem riscos de branqueamento de capitais ou de 
financiamento do terrorismo, para alem das atividades e profissoes nao financeiras 
designadas. 

Os pafses deveriam, alem disso, encorajar o desenvolvimento de tecnicas modernas e 
seguras de gestao de fundos que sejam menos vulneraveis ao branqueamento de 
capitais. 

Medidas a adotar relativamente a paises que nao cumprem as Recomendar;oes 
do GAFf ou que o fazem de modo insuficiente 

21. As institui96es financeiras deveriam conceder particular aten9ao as suas rela96es 
de neg6cio e as opera96es com pessoas singulares e coletivas, inclusive as 
sociedades e institui96es financeiras, situadas em pafses que nao aplicam as 
Recomenda96es do GAFI ou o fazem de modo insuficiente. 

Quando as referidas opera96es nao apresentem causa economica ou lfcita aparente, 
as suas circunstancias e objeto deveriam, na medida do possfvel, ser examinados, os 
resultados desse exame deveriam ser reduzidos a escrito e estar disponfveis para 
ajudar as autoridades competentes. Sempre que urn pafs continue a nao aplicar as 
Recomenda96es do GAFI, ou a faze-lo de modo insuficiente, os pafses deveriam 
poder aplicar as contramedidas adequadas. 

22. As institui96es financeiras deveriam assegurar que os princfpios que lhe sao 
aplicaveis sao igualmente aplicados pelas suas sucursais e filiais majoritarias situadas 
no estrangeiro, especialmente em pafses que nao apliquem ou apliquem de modo 
insuficiente as Recomenda96es do GAFI, na medida em que as leis e regulamentos 
locais o permitam. Quando estas mesmas leis e regulamentos nao o permitam, as 
autoridades competentes do pafs em que se situa o estabelecimento principal 
deveriam ser informadas pelas institui96es financeiras de que estas ultimas nao 
podem aplicar as Recomenda96es do GAFI. 
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Regulamentafao e supervisao 

23.* Os pafses deveriam assegurar que as instituic;6es financeiras sao sujeitas a 
regulamentac;ao e a supervisao adequadas e que aplicam, efetivamente, as 
Recomendac;6es do GAFI. As autoridades competentes deveriam adotar as medidas 
legislativas ou regulamentares necessarias para evitar que os criminosos ou os seus 
cumplices adquiram ou sejam beneficiaries efetivos de participac;6es de controlo ou de 
participac;6es significativas em instituic;6es financeiras ou de nelas ocuparem func;6es 
de direc;ao. 

Para as instituic;6es financeiras sujeitas aos Princfpios Fundamentais (Core Principles), 
as medidas de regulamentac;ao e de supervisao aplicaveis para fins prudenciais e que 
sao tambem adequadas para prevenir o branqueamento de capitais deveriam aplicar
se, de forma identica, para os fins de combate ao branqueamento de capitais e ao 
financiamento do terrorismo. 

As outras instituic;6es financeiras deveriam ser objeto de autorizac;ao previa ou de 
registro, estar sujeitas a regulamentac;ao apropriada, bern como a supervisao ou a 
acompanhamento para fins de combate ao branqueamento de capitais, em func;ao do 
risco de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo existente no 
respective sector. No mfnimo, as entidades que prestem servic;os de transferencia de 
fundos ou de valores, ou que se dediquem ao cambia de moeda ou de divisas, 
deveriam ser objeto de autorizac;ao previa ou de registro e estar sujeitas a sistemas 
efetivos de acompanhamento e de controlo do cumprimento das obrigac;6es nacionais 
em materia de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do 
terrorismo. 

24. As atividades e profiss6es nao financeiras designadas deveriam ser sujeitas a 
medidas de regulamentac;ao e de supervisao, nos seguintes termos: 

a) Os cassinos deveriam ser sujeitos a um regime complete de regulamentac;ao e de 
fiscalizac;ao, destinado a assegurar que aplicam efetivamente as medidas de combate 
ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Pelo menos: 

. Os cassinos deveriam ser objeto de autorizac;ao previa; 

. As autoridades competentes deveriam adotar as medidas necessarias, legislativas ou 
regulamentares, para evitar que os criminosos ou os seus cumplices sejam titulares ou 
beneficiaries efetivos de participac;6es de controlo ou de participac;6es significativas em 
cassinos ou de neles ocuparem func;6es de direc;ao ou de explorac;ao; 

. As autoridades competentes deveriam assegurar que os cassinos sejam objeto de 
uma fiscalizac;ao efetiva do cumprimento das suas obrigac;6es de combate ao 
branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo; 

b) Os pafses deveriam assegurar que as outras categorias de atividades e profiss6es 
nao financeiras designadas estejam sujeitas a sistemas eficazes de acompanhamento 
e de controle das suas obrigac;6es em materia de combate ao branqueamento de 
capitais e ao financiamento do terrorismo. Este acompanhamento deveria efectuar-se 
em func;ao da sensibilidade ao risco e poderia ser efetuado por uma autoridade 
governamental ou por uma entidade de auto-regulac;ao apropriada, desde que tal 
entidade esteja em condic;6es de assegurar que os seus membros cumprem as 
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obrigag6es em materia de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento 
do terrorismo. 

25.* As autoridades competentes deveriam estabelecer diretivas e promover o retorno 
da informagao (feedback), de modo a permitir as instituig6es financeiras e as 
atividades e profiss6es nao financeiras designadas aplicar as medidas nacionais de 
combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo e, em 
particular, a detectar e a declarar operag6es suspeitas. 

C. MEDIDAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS, NECESSARIAS AOS SISTEMAS DE 
COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAlS E AO FINANCIAMENTO DO 
TERRORISMO 

Autoridades competentes, suas atribuit;oes e recursos 

26.* Os pafses deveriam criar uma Unidade de lnformagao Financeira (UIF) que sirva 
como centro nacional para receber (e, se permitido, requerer), analisar e transmitir 
declarag6es de operag6es suspeitas (DOS) e outras informag6es relativas a atos 
susceptfveis de constitufrem branqueamento de capitais ou financiamento do 
terrorismo. A UIF deveria ter acesso, direto ou indireto e em tempo util, as informag6es 
financeiras, administrativas e provenientes das autoridades de aplicagao da lei (law 
enforcement authorities), para desempenhar cabalmente as suas fungoes, incluindo a 
analise das declarag6es de operag6es suspeitas. 

27.* Os pafses deveriam assegurar que as investigag6es sobre o branqueamento de 
capitais e o financiamento do terrorismo sao confiadas a autoridades de aplicagao da 
lei especfficas. Os pafses sao encorajados a apoiar e a desenvolver, tanto quanta 
possfvel, tecnicas especiais de investigagao adequadas a investigagao do 
branqueamento de capitais, tais como as entregas controladas, as operag6es 
encobertas e outras tecnicas pertinentes. Os pafses sao tambem encorajados a usar 
outros mecanismos eficazes, tais como o recurso a grupos permanentes ou 
temporarios especializados em investigag6es sabre o patrimonio e em investigag6es 
realizadas em colaboragao com as correspondentes autoridades competentes de 
outros pafses. 

28. Ao conduzir investigag6es sobre o branqueamento de capitais e as infrag6es 
subjacentes, as autoridades competentes deveriam estar em condig6es de poder obter 
documentos e informag6es para utilizar nessas investigag6es, nos procedimentos de 
natureza criminal e em ag6es relacionadas. Esses poderes deveriam incluir a 
possibilidade de impor as instituig6es financeiras e a outras entidades medidas 
compuls6rias para a apresentagao de documentos, para a busca e a revista de 
pessoas e locais e para a apreensao e obtengao de prova. 

29. As autoridades de supervisao deveriam possuir os poderes necessanos para 
acompanhar e assegurar o cumprimento das obrigag6es em materia de combate ao 
branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo por parte das instituig6es 
financeiras, incluindo a competencia para realizar inspeg6es. Estas autoridades 
deveriam ter competencia para ordenar a apresentagao pelas instituig6es financeiras 
de quaisquer informag6es relevantes para verificar o cumprimento das obrigag6es e 
aplicar sang6es administrativas adequadas, em caso de violagao daquelas obrigag6es. 
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30. Os pafses deveriam dotar as suas autoridades competentes, envolvidas no 
combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, com os 
recursos financeiros, humanos e tecnicos adequados. Os pafses deveriam dispor de 
procedimentos que garantam que o pessoal afeto a estas autoridades seja da maior 
integridade. 

31. Os pafses deveriam assegurar que os decisores politicos, a UIF, as autoridades de 
aplica9ao da lei e as autoridades de supervisao disponham de mecanismos eficazes 
que lhes permitam cooperar e, quando necessaria, coordenarem-se, a nfvel nacional, 
para o desenvolvimento e a aplica9ao de polfticas e atividades destinadas a combater 
o branqueamento de capitais eo financiamento do terrorismo. 

32. Os pafses deveriam assegurar que as suas autoridades competentes possam 
avaliar a eficacia dos respectivos sistemas de combate ao branqueamento de capitais 
e ao financiamento do terrorismo, mantendo dados estatfsticos completes sobre 
aspectos ligados a eficacia e ao born funcionamento de tais sistemas. Essas 
estatfsticas deveriam incidir sobre as declara96es de opera96es suspeitas recebidas e 
transmitidas, sobre as investiga96es, as a96es judiciais e as condena96es ligadas ao 
branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, sobre os bens 
congelados, apreendidos e declarados perdidos, e sobre o auxflio judiciario mutuo ou 
outros pedidos internacionais de coopera9ao. 

Transparencia das pessoas coletivas e outras entidades sem personalidade 
juridica {legal arrangements) 

33. Os pafses deveriam adotar medidas para impedir a utiliza9ao ilfcita das pessoas 
coletivas por parte dos branqueadores de capitais. Os pafses deveriam assegurar que 
existe informa9ao adequada, precisa e atualizada sobre os beneficiaries efetivos da 
propriedade e o controlo das pessoas coletivas, susceptfvel de ser obtida ou 
consultada, em tempo util, pelas autoridades competentes. Em particular, os pafses 
onde as pessoas coletivas podem emitir a96es ao portador deveriam adotar medidas 
apropriadas para assegurar que essas a96es nao serao indevidamente usadas para 
branquear capitais e estar aptos a demonstrar a adequa9ao dessas medidas. Os 
pafses poderiam considerar adotar medidas que facilitem as institui96es financeiras o 
acesso a informa9ao sobre os beneficiaries efetivos da propriedade e o controlo das 
pessoas coletivas, por forma a darem cumprimento as obriga96es previstas na 
Recomenda9ao 5. 

34. Os pafses deveriam adotar medidas para impedir a utiliza9ao ilfcita de entidades 
sem personalidade jurfdica (legal arrangements) por parte dos branqueadores de 
capitais. Em particular, os pafses deveriam assegurar a existencia de informa9ao 
adequada, precisa e atualizada sobre os uexpress trusts", incluindo informa9ao sobre 
os fundadores, administradores e beneficiaries, susceptfvel de ser obtida ou 
consultada, em tempo util, pelas autoridades competentes. Os pafses poderiam 
considerar adotar medidas que facilitem as institui96es financeiras o acesso a 
informa9ao sobre os beneficiaries efetivos da propriedade e do controlo das entidades 
sem personalidade jurfdica (legal arrangements), por forma a darem cumprimento as 
obriga96es previstas na Recomenda9ao 5. 

D. COOPERACAO INTERNACIONAL 
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35. Os pafses deveriam adotar medidas imediatas para se tornarem partes e aplicarem 
integralmente a Convenc;ao de Viena, a Convenc;ao de Palermo e a Convenc;ao 
lnternacional das Nac;oes Unidas para a Eliminac;ao do Financiamento do Terrorismo, 
de 1999. Os pafses sao ainda encorajados a ratificar e aplicarem outras convenc;oes 
internacionais relevantes, tais como a Convenc;ao do Conselho da Europa sobre o 
Branqueamento, a Busca, a Apreensao e a Perda dos Produtos do Crime, de 1990, e 
a Convenc;ao lnteramericana contra o Terrorismo, de 2002. 

Auxilio Judiciario Mutuo e Extradi~ao 

36. Os pafses deveriam, de forma rapida, construtiva e eficiente, proporcionar o mais 
amplo auxflio judiciario mutuo nas investigac;oes e procedimentos de natureza criminal 
sobre o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo e em 
procedimentos conexos. Em especial, os pafses: 

a) Nao deveriam proibir nem colocar condic;oes injustificadas ou indevidamente 
restritivas a prestac;ao de auxflio judiciario mutuo; 

b) Deveriam assegurar-se de que dispoem de procedimentos claros e eficazes para a 
execuc;ao dos pedidos de auxflio judiciario mutuo; 

c) Nao deveriam recusar a execuc;ao de um pedido de auxflio judiciario mutuo, tendo 
como unica justificac;ao o fato de o crime envolver tambem materia fiscal; 

d) Nao deveriam recusar a execuc;ao de um pedido de auxflio judiciario mutuo, tendo 
como justificac;ao o fato de o seu direito interno impor as instituic;oes financeiras que 
mantenham o segredo ou a confidencialidade. 

Os pafses deveriam assegurar que os poderes atribufdos as autoridades competentes, 
de acordo com a Recomendac;ao 28, podem ser tambem utilizados para dar resposta a 
pedidos de auxflio judiciario mutuo e, se for compatfvel com o seu direito interno, 
responder a pedidos diretos, apresentados por autoridades judiciarias ou autoridades 
de aplicac;ao da lei estrangeiras as suas hom61ogas nacionais. 

A fim de evitar conflitos de competencia, seria conveniente estudar-se a possibilidade 
de elaborar e aplicar mecanismos que permitam determinar, no interesse da justic;a, a 
jurisdic;ao mais adequada para o julgamento das pessoas acusadas em casos sujeitos 
a processes criminais em varios pafses. 

37. Os pafses deveriam prestar o mais amplo auxflio judiciario mutuo mesmo na 
ausencia da dupla incriminac;ao. 

Quando a dupla incriminac;ao seja um requisite exigido para a prestac;ao de auxflio 
judiciario mutuo ou para a extradic;ao, tal requisite devera considerar-se cumprido 
independentemente de ambos os pafses subsumirem o crime na mesma categoria de 
crimes ou de tipificarem o crime com a mesma terminologia, sempre que em ambos os 
pafses esteja criminalizada a conduta subjacente a infrac;ao. 

38. * Seria conveniente que pudessem ser tom ad as medidas rapidas, em resposta a 
pedidos de outros pafses, para identificar, congelar, apreender e declarar a perda de 
bens objeto de branqueamento de capitais, de produtos derivados do branqueamento 
ou das infrac;oes subjacentes, de instrumentos utilizados ou destinados a serem 



71 

utilizados na pratica daqueles crimes ou outros bens de valor equivalente. Deveriam 
existir tambem medidas destinadas a coordenar os procedimentos de apreensao e de 
perda, podendo incluir a repartic;ao dos bens declarados perdidos. 

39. Os pafses deveriam reconhecer o branqueamento de capitais como um crime 
susceptfvel de permitir a extradic;ao. Gada pafs deveria extraditar os seus nacionais 
ou, quando nao o possa fazer apenas em razao da nacionalidade, esse pafs deveria, a 
pedido daquele que requer a extradic;ao, submeter, sem demoras indevidas, o caso as 
suas autoridades competentes para que estas possam promover o procedimento 
criminal pela pratica da infrac;ao indicada no pedido. Essas autoridades deveriam 
tomar as suas decis6es e conduzir os seus procedimentos, tal como o fariam em 
relac;ao a qualquer outro crime grave, no quadro do seu direito interno. Os pafses 
envolvidos deveriam cooperar entre si, em especial em aspectos processuais e 
probat6rios, para assegurar a eficacia de tais procedimentos criminais. 

Na medida em que as suas estruturas jurfdicas o permitam, os pafses poderiam 
considerar a simplificac;ao dos processes de extradic;ao atraves da transmissao direta 
de pedidos de extradic;ao entre os ministerios competentes, da extradic;ao das pessoas 
baseada unicamente em mandados de detenc;ao ou de julgamento e/ou de processes 
simplificados de extradic;ao de pessoas que, livre e voluntariamente, aceitem renunciar 
ao processo formal de extradic;ao. 

Outras formas de coopera~ao 

40.* Os pafses deveriam assegurar que as suas autoridades competentes 
proporcionem as mais amplas possibilidades de cooperac;ao internacional as suas 
hom61ogas estrangeiras. Deveriam existir dispositivos claros e eficazes que 
facilitassem, de forma imediata e construtiva, a troca direta com as autoridades 
hom61ogas, espontaneamente ou a pedido, de informac;oes sobre o branqueamento de 
capitais e sobre as infrac;oes que lhe estejam subjacentes. Essas trocas de informac;ao 
deveriam ser autorizadas sem condic;oes restritivas indevidas. Em especial: 

a) As autoridades competentes nao deveriam recusar um pedido de assistencia, tendo 
como (mica justificac;ao o fato de o pedido envolver materia fiscal; 

b) Os pafses nao deveriam invocar leis que obriguem as instituic;oes financeiras a 
manutenc;ao do segredo ou da confidencialidade como justificac;ao para recusar a 
cooperac;ao; 

c) As autoridades competentes deveriam estar em condic;6es de apresentar pedidos 
de informac;ao e, quando possfvel, proceder a investigac;oes em nome das suas 
hom61ogas estrangeiras. 

Quando a possibilidade de obter informac;6es solicitadas por uma autoridade 
competente estrangeira nao esteja inclufda nas competencias da autoridade 
hom61oga, os pafses sao igualmente encorajados a permitir uma rapida e construtiva 
troca de informac;oes com outras autoridades nao hom61ogas. A cooperac;ao com 
autoridades estrangeiras diferentes das hom61ogas pode ter Iugar direta ou 
indiretamente. Quando existirem duvidas sobre a opc;ao a tomar, as autoridades 
competentes deveriam, em primeiro Iugar, contatar as suas hom61ogas estrangeiras 
para solicitar a assistencia pretendida. 
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Os pafses deveriam adotar medidas de salvaguarda e de controlo para assegurar que 
a informagao trocada pelas autoridades competentes seja utilizada apenas para os fins 
autorizados, em conformidade com as suas obrigag6es em materia de protegao da 
vida privada e de protegao de dados. 
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ANEXO 8 

LEI NQ 9.613, DE 3 DE MARCO DE 1998. 

Disp6e sobre os crimes de "lavagem" ou ocultagao de bens, direitos e valores; a 
prevengao da utilizagao do sistema financeiro para os ilfcitos previstos nesta Lei; cria o 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras- COAF, e da outras providencias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA 

Fago saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO I 

Dos Crimes de "Lavagem" ou Ocultagao de Bens, Direitos e Valores 

Art. 1 Q Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizagao, disposigao, 
movimentagao ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 
indiretamente, de crime: 

I- de trafico illcito de substancias entorpecentes ou drogas afins; 

II - de terrorismo e seu financiamento; (Redagao dada pel a Lei nQ 10.701, de 
9.7.2003) 

Ill - de contrabando ou trafico de armas, munig6es ou material destinado a sua 
produgao; 

IV - de extorsao mediante sequestra; 

V - contra a Administragao Publica, inclusive a exigencia, para si ou para outrem, 
direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condigao ou prego para a pratica 
ou omissao de atos administrativos; 

VI -contra o sistema financeiro nacional; 

VII- praticado por organizagao criminosa. 

VIII - praticado por particular contra a administragao publica estrangeira (arts. 
337-B, 337-C e 337-0 do Decreta-Lei n2 2.848, de 7 de dezembro de 1940- C6digo 
Penal). (lnciso inclufdo pela Lei nQ 10.467, de 11.6.2002) 

Pena: reclusao de tres a dez anos e multa. 

§ 1Q lncorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilizagao de 
bens, direitos ou valores provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos 
neste artigo: 

I - os converte em ativos lfcitos; 

II - os adquire, recebe, troca, negocia, da ou recebe em garantia, guarda, tern em 
deposito, movimenta ou transfers; 
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Ill- importa ou exporta bens com valores nao correspondentes aos verdadeiros. 

§ 2Q lncorre, ainda, na mesma pena quem: 

I - utiliza, na atividade economica ou financeira, bens, direitos ou valores que 
sabe serem provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo; 

II - participa de grupo, associa9ao ou escrit6rio tendo conhecimento de que sua 
atividade principal ou secundaria e dirigida a pratica de crimes previstos nesta Lei. 

§ 3Q A tentativa e punida nos termos do paragrafo unico do art. 14 do C6digo 
Penal. 

§ 4Q A pena sera aumentada de urn a dois ter9os, nos casas previstos nos incisos 
I a VI do caput deste artigo, se o crime for cometido de forma habitual ou por 
intermedio de organiza9ao criminosa. 

§ SQ A pena sera reduzida de urn a dois ter9os e come9ara a ser cumprida em 
regime aberto, podendo o juiz deixar de aplica-la ou substituf-la por pena restritiva de 
direitos, se o autor, co-autor ou partfcipe colaborar espontaneamente com as 
autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam a apura9ao das infra96es 
penais e de sua autoria ou a localiza9ao dos bens, direitos ou valores objeto do crime. 

CAPITULO II 

Disposi96es Processuais Especiais 

Art. 2Q 0 processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei: 

I - obedecem as disposi96es relativas ao procedimento comum dos crimes 
punidos com reclusao, da competencia do juiz singular; 

II - independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes referidos no 
artigo anterior, ainda que praticados em outro pafs; 

Ill- sao da competencia da Justi9a Federal: 

a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem economico-financeira, 
ou em detrimento de bens, servi9os ou interesses da Uniao, ou de suas entidades 
autarquicas ou empresas publicas; 

b) quando o crime antecedente for de competencia da Justi9a Federal. 

§ 1Q A denuncia sera instrufda com indfcios suficientes da existencia do crime 
antecedente, sendo punfveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou 
isento de pena o autor daquele crime. 

§ 2Q No processo por crime previsto nesta Lei, nao se aplica o disposto no art. 
366 do C6digo de Processo Penal. 
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Art. 3Q Os crimes disciplinados nesta Lei sao insuscetfveis de fianga e liberdade 
provis6ria e, em caso de sentenga condenat6ria, o juiz decidira fundamentadamente 
se o reu podera apelar em liberdade. 

Art. 4Q 0 juiz, de offcio, a requerimento do Ministerio Publico, ou representagao da 
autoridade policial, ouvido o Ministerio Publico em vinte e quatro horas, havendo 
indfcios suficientes, podera decretar, no curso do inquerito ou da agao penal, a 
apreensao ou o sequestra de bens, direitos ou valores do acusado, ou existentes em 
seu nome, objeto dos crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na forma dos arts. 
125 a 144 do Decreta-Lei nQ 3.689, de 3 de outubro de 1941 - C6digo de Processo 
Penal. 

§ 1 Q As medidas assecurat6rias previstas neste artigo serao levantadas se a agao 
penal nao for iniciada no prazo de cento e vinte dias, contados da data em que ficar 
conclufda a diligencia. 

§ 2Q 0 juiz determinara a liberagao dos bens, direitos e valores apreendidos ou 
sequestrados quando comprovada a licitude de sua origem. 

§ 3Q Nenhum pedido de restituigao sera conhecido sem o comparecimento 
pessoal do acusado, podendo o juiz determinar a pratica de atos necessaries a 
conservagao de bens, direitos ou valores, nos casas do art. 366 do C6digo de 
Processo Penal. 

§ 4Q A ordem de prisao de pessoas ou da apreensao ou sequestra de bens, 
direitos ou valores, podera ser suspensa pelo juiz, ouvido o Ministerio Publico, quando 
a sua execugao imediata possa comprometer as investigag6es. 

Art. 5Q Quando as circunstancias o aconselharem, o juiz, ouvido o Ministerio 
Publico, nomeara pessoa qualificada para a administragao dos bens, direitos ou 
valores apreendidos ou sequestrados, mediante termo de compromisso. 

Art. 6Q 0 administrador dos bens: 

I - tara jus a uma remuneragao, fixada pelo juiz, que sera satisfeita com o produto 
dos bens objeto da administragao; 

II - prestara, por determinagao judicial, informag6es peri6dicas da situagao dos 
bens sob sua administragao, bern como explicag6es e detalhamentos sabre 
investimentos e reinvestimentos realizados. 

Paragrafo unico. Os atos relatives a administragao dos bens apreendidos ou 
sequestrados serao levados ao conhecimento do Ministerio Publico, que requerera o 
que entender cabfvel. 

CAPITULO Ill 

Dos Efeitos da Condenagao 

Art. 7Q Sao efeitos da condenagao, alem dos previstos no C6digo Penal: 
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I - a perda, em favor da Uniao, dos bens, direitos e valores objeto de crime 
previsto nesta Lei, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fe; 

II - a interdi<;ao do exercfcio de cargo ou fun9ao publica de qualquer natureza e 
de diretor, de membro de conselho de administra9ao ou de gerencia das pessoas 
jurfdicas referidas no art. 9Q, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade 
aplicada. 

CAPITULO IV 

Dos Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Crimes Praticados no Estrangeiro 

Art. 8Q 0 juiz determinara, na hip6tese de existencia de tratado ou conven9ao 
internacional e por solicita9ao de autoridade estrangeira competente, a apreensao ou o 
seqOestro de bens, direitos ou valores oriundos de crimes descritos no art. 1 Q' 

praticados no estrangeiro. 

§ 1 Q Aplica-se o disposto neste artigo, independentemente de tratado ou 
conven9ao internacional, quando o governo do pafs da autoridade solicitante prometer 
reciprocidade ao Brasil. 

§ 2Q Na falta de tratado ou conven9ao, os bens, direitos ou valores apreendidos 
ou seqOestrados por solicita9ao de autoridade estrangeira competente ou os recursos 
provenientes da sua aliena9ao serao repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, 
na propor9ao de metade, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fe. 

CAPITULO V 

Das Pessoas Sujeitas A Lei 

Art. 9Q Sujeitam-se as obriga96es referidas nos arts. 1 0 e 11 as pessoas jurfdicas 
que tenham, em carater permanente ou eventual, como atividade principal ou 
acess6ria, cumulativamente ou nao: 

I -a capta9ao, intermedia9ao e aplica9ao de recursos financeiros de terceiros, em 
moeda nacional ou estrangeira; 

II -a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou 
instrumento cambial; 

Ill - a custodia, emissao, distribui9ao, liqOida9ao, negocia9ao, intermedia9ao ou 
administra9ao de tftulos ou valores mobiliarios. 

Paragrafo unico. Sujeitam-se as mesmas obriga96es: 

I - as bolsas de valores e bolsas de mercadorias ou futuros; 

II - as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdencia 
complementar ou de capitaliza9ao; 

Ill - as administradoras de cart6es de credenciamento ou cart6es de credito, bern 
como as administradoras de cons6rcios para aquisi9ao de bens ou servi9os; 
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IV - as administradoras ou empresas que se utilizem de cartao ou qualquer outro 
meio eletronico, magnetico ou equivalente, que permita a transferencia de fundos; 

V - as empresas de arrendamento mercantil (leasing) e as de fomento comercial 
(factoring); 

VI - as sociedades que efetuem distribui<;ao de dinheiro ou quaisquer bens 
m6veis, im6veis, mercadorias, servi<;os, ou, ainda, concedam descontos na sua 
aquisi<;ao, mediante sorteio ou metodo assemelhado; 

VII - as filiais ou representa<;6es de entes estrangeiros que exer<;am no Brasil 
qualquer das atividades listadas neste artigo, ainda que de forma eventual; 

VIII -as demais entidades cujo funcionamento dependa de autoriza<;ao de 6rgao 
regulador dos mercados financeiro, de cambio, de capitais e de seguros; 

IX - as pessoas ffsicas ou jurfdicas, nacionais ou estrangeiras, que operem no 
Brasil como agentes, dirigentes, procuradoras, comissionarias ou por qualquer forma 
representem interesses de ente estrangeiro que exer<;a qualquer das atividades 
referidas neste artigo; 

X - as pessoas jurfdicas que exer<;am atividades de promo<;ao imobiliaria ou 
compra e venda de im6veis; 

XI - as pessoas ffsicas ou jurfdicas que comercializem j6ias, pedras e metais 
preciosos, objetos de arte e antigOidades. 

XII -as pessoas ffsicas ou jurfdicas que comercializem bens de luxo ou de alto 
valor ou exer<;am atividades que envolvam grande volume de recursos em especie. 
(lnclufdo pela Lei nQ 10.701, de 9.7.2003) 

CAPITULO VI 

Da ldentifica<;ao dos Clientes e Manuten<;ao de Registros 

Art. 10. As pessoas referidas no art. 9Q: 

I - identificarao seus clientes e manterao cadastro atualizado, nos termos de 
instru<;6es emanadas das autoridades competentes; 

II- manterao registro de toda transa<;ao em moeda nacional ou estrangeira, tftulos 
e valores mobiliarios, tftulos de credito, metais, ou qualquer ativo passfvel de ser 
convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente enos 
termos de instru<;6es por esta expedidas; 

Ill - deverao atender, no prazo fixado pelo 6rgao judicial competente, as 
requisi<;6es formuladas pelo Conselho criado pelo art. 14, que se processarao em 
segredo de justi<;a. 

§ 1Q Na hip6tese de o cliente constituir-se em pessoa jurfdica, a identifica<;ao 
referida no inciso I deste artigo devera abranger as pessoas ffsicas autorizadas a 
representa-la, bern como seus proprietarios. 
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§ 2Q Os cadastros e registros referidos nos incises I e II deste artigo deverao ser 
conservados durante o perfodo mfnimo de cinco anos a partir do encerramento da 
conta ou da conclusao da transagao, prazo este que podera ser ampliado pela 
autoridade competente. 

§ 3Q 0 registro referido no inciso II deste artigo sera efetuado tambem quando a 
pessoa ffsica ou jurfdica, seus entes ligados, houver realizado, em urn mesmo mes
calendario, operagoes com uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo que, em seu 
conjunto, ultrapassem o limite fixado pela autoridade competente. 

Art. 1 OA. 0 Banco Central mantera registro centralizado formando o cadastre 
geral de correntistas e clientes de instituigoes financeiras, bern como de seus 
procuradores. (lnclufdo pela Lei nQ 10.701, de 9.7.2003) 

CAPITULO VII 

Da Comunicagao de Operagoes Financeiras 

Art. 11. As pessoas referidas no art. 9Q: 

I - dispensarao especial atengao as operagoes que, nos termos de instrugoes 
emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em serios indfcios dos 
crimes previstos nesta Lei, ou com eles relacionar-se; 

II - deverao comunicar, abstendo-se de dar aos clientes ciencia de tal ato, no 
prazo de vinte e quatro horas, as autoridades competentes: 

a) todas as transagoes constantes do inciso II do art. 10 que ultrapassarem limite 
fixado, para esse fim, pela mesma autoridade e na forma e condigoes por ela 
estabelecidas, devendo ser juntada a identificagao a que se refere o inciso I do mesmo 
artigo; (Redagao dada pela Lei nQ 10.701, de 9.7.2003) 

b) a proposta ou a realizagao de transagao prevista no inciso I deste artigo. 

§ 1Q As autoridades competentes, nas instrugoes referidas no inciso I deste artigo, 
elaborarao relagao de operagoes que, por suas caracterfsticas, no que se refere as 
partes envolvidas, valores, forma de realizagao, instrumentos utilizados, ou pela falta 
de fundamento economico ou legal, possam configurar a hip6tese nele prevista. 

§ 2Q As comunicagoes de boa-fe, feitas na forma prevista neste artigo, nao 
acarretarao responsabilidade civil ou administrativa. 

§ 3Q As pessoas para as quais nao exista 6rgao proprio fiscalizador ou regulador 
farao as comunicagoes mencionadas neste artigo ao Conselho de Controle das 
Atividades Financeiras- COAF e na forma por ele estabelecida. 

CAPITULO VIII 

Da Responsabilidade Administrativa 

Art. 12. As pessoas referidas no art. 9Q, bern como aos administradores das 
pessoas jurfdicas, que deixem de cumprir as obrigagoes previstas nos arts. 10 e 11 
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serao aplicadas, cumulativamente ou nao, pelas autoridades competentes, as 
seguintes sang6es: 

I - advertencia; 

II - multa pecuniaria variavel, de urn por cento ate o dobra do valor da operagao, 
ou ate duzentos por cento do Iuera obtido ou que presumivelmente seria obtido pela 
realizagao da operagao, ou, ainda, multa de ate R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 

Ill - inabilitagao temporaria, pelo prazo de ate dez anos, para o exercfcio do cargo 
de administrador das pessoas jurfdicas referidas no art. 9Q; 

IV - cassagao da autorizagao para operagao ou funcionamento. 

§ 1 Q A pena de advertencia sera aplicada por irregularidade no cumprimento das 
instrug6es referidas nos incisos I e II do art. 1 0. 

§ 2Q A multa sera aplicada sempre que as pessoas referidas no art. 9Q, por 
negligencia ou dolo: 

I - deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertencia, no prazo 
assinalado pela autoridade competente; 

II - nao realizarem a identificagao ou o registro previstos nos incisos I e II do art. 
10; 

Ill - deixarem de atender, no prazo, a requisigao formulada nos termos do inciso 
Ill do art. 10; 

IV - descumprirem a vedagao ou deixarem de fazer a comunicagao a que se 
refere o art. 11 . 

§ 3Q A inabilitagao temporaria sera aplicada quando forem verificadas infrag6es 
graves quanta ao cumprimento das obrigag6es constantes desta Lei ou quando 
ocorrer reincidencia especffica, devidamente caracterizada em transgress6es 
anteriormente punidas com multa. 

§ 4Q A cassagao da autorizagao sera aplicada nos casas de reincidencia 
especffica de infrag6es anteriormente punidas com a pena prevista no inciso Ill do 
caput deste artigo. 

Art. 13. 0 procedimento para a aplicagao das sang6es previstas neste Capftulo 
sera regulado por decreta, assegurados o contradit6rio e a ampla defesa. 

CAPITULO IX 

Do Conselho de Controle de Atividades Financeiras 

Art. 14. E criado, no ambito do Ministerio da Fazenda, o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras - COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas 
administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrencias suspeitas de atividades 
ilfcitas previstas nesta Lei, sem prejufzo da competencia de outros 6rgaos e entidades. 
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§ 1 Q As instru<;6es referidas no art. 10 destinadas as pessoas mencionadas no 
art. 9Q, para as quais nao exista 6rgao proprio fiscalizador ou regulador, serao 
expedidas pelo COAF, competindo-lhe, para esses casas, a defini<;ao das pessoas 
abrangidas e a aplica<;ao das san<;6es enumeradas no art. 12. 

§ 2Q 0 COAF devera, ainda, coordenar e propor mecanismos de coopera<;ao e de 
troca de informa<;6es que viabilizem a<;6es rapidas e eficientes no combate a oculta<;ao 
ou dissimula<;ao de bens, direitos e valores. 

§ 32 0 COAF podera requerer aos 6rgaos da Administra<;ao Publica as 
informa<;6es cadastrais bancarias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades 
suspeitas. (lnclufdo pela Lei nQ 10.701, de 9.7.2003) 

Art. 15. 0 COAF comunicara as autoridades competentes para a instaura<;ao dos 
procedimentos cabfveis, quando concluir pela existencia de crimes previstos nesta Lei, 
de fundados indfcios de sua pratica, ou de qualquer outro ilfcito. 

Art. 16. 0 COAF sera composto por servidores publicos de reputa<;ao ilibada e 
reconhecida competencia, designados em ato do Ministro de Estado da Fazenda, 
dentre os integrantes do quadro de pessoal efetivo do Banco Central do Brasil, da 
Comissao de Valores Mobiliarios, da Superintendencia de Seguros Privados, da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Secretaria da Receita Federal, de 6rgao 
de inteligencia do Poder Executive, do Departamento de Polfcia Federal, do Ministerio 
das Rela<;6es Exteriores e da Controladoria-Geral da Uniao, atendendo, nesses quatro 
ultimos casas, a indica<;ao dos respectivos Ministros de Estado. (Reda<;ao dada pela 
Lei nQ 10.683, de 28.5.2003) 

§ 1 Q 0 Presidente do Conselho sera nomeado pelo Presidente da Republica, por 
indica<;ao do Ministro de Estado da Fazenda. 

§ 2Q Das decis6es do COAF relativas as aplica<;6es de penas administrativas 
cabera recurso ao Ministro de Estado da Fazenda. 

Art. 17. 0 COAF tera organiza<;ao e funcionamento definidos em estatuto 
aprovado por decreta do Poder Executive. 

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica<;ao. 

Brasilia, 3 de mar<;o de 1998; 177Q da lndependencia e 11 OQ da Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Iris Rezende 
Luiz Felipe Lampreia 
Pedro Malan 


