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SÍNTESE
A presente monografia tem como objetivo abordar a importância da cooperação jurídica
internacional como um instrumento indispensável no combate ao crime de lavagem de
dinheiro. O referido instituto favorece um vasto intercâmbio pertinente à investigação
criminal e a colheita de prova, que são requeridas pela autoridade brasileira aos países
utilizados pelos criminosos para a efetivação do crime. Objetiva-se discutir os novos
mecanismos de cooperação jurídica internacional, em especial, a figura da autoridade central
e do auxílio direito como instrumentos eficazes para a efetiva cooperação entre os Estados.
Como estudo de caso a operação ―Lava Jato‖ é utilizada como exemplo de cooperação penal
internacional do Brasil.
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INTRODUÇÃO

O mundo tornou-se pequeno. As facilidades tecnológicas de comunicação e transmissão de
dados diminuíram significativamente a distância entre os países e as pessoas, tornando todos,
membros de uma mesma aldeia global. De forma semelhante, tais facilidades de comunicação e de
transmissão de dados incrementaram a rapidez do fluxo financeiro entre os países e as pessoas, com
a formação de verdadeiro sistema financeiro internacional.
Tais facilidades, além de incrementarem a eficiência da economia mundial e,
indiretamente, resultarem em maior benefício mundial, tiveram um efeito colateral de facilitar a
atividade dos criminosos. Aos criminosos abriram-se oportunidades para ocultar mais rapidamente e
de maneira eficaz os seus ganhos das autoridades públicas.
O trabalho apresentado aborda o tema do crime de lavagem de dinheiro e sua inserção no
âmbito da cooperação jurídica internacional como instrumento de política no combate ao crime
organizado.
Hoje, os delitos transnacionais são cada vez mais frequentes. A nova criminalidade
organizada contemporânea isola os Estados nos limites da sua jurisdição. O crime organizado
rompe o ciclo de validade e eficácia das normas e ultrapassa as fronteiras nacionais, enquanto a
polícia e o Direito Penal veem-se limitados e impotentes, diante do princípio da territorialidade,
para ir além de suas fronteiras.
Notadamente, em matéria penal, verifica-se que se mostra imperiosa a necessidade de se
efetivar a colaboração entre Estados como um instrumento para garantir a persecução criminal.
Embora o tema da Cooperação Internacional não seja recente, apenas nos últimos anos os
operadores do direito têm se preocupado com a questão, talvez devido aos escândalos de corrupção
nos quais políticos e empresários brasileiros tem se envolvido. Em virtude disso, a Cooperação
Jurídica Internacional tem sido utilizada como um instrumento para combater o crime organizado, e
mais especificamente a lavagem de dinheiro. Isso ocorre porque o instituto propõe um vasto
intercâmbio pertinente à investigação criminal e a busca de provas, que são requeridas pela
autoridade brasileira aos países que são utilizados pelos criminosos para a efetivação do crime.
Inclusive, o crime de lavagem de ativos é atualmente a principal atividade do crime organizado.
Anualmente, movimenta-se cerca de 5% do PIB mundial de forma clandestina.
Os ilícitos financeiros, o tráfico internacional de drogas, armas, pessoas e a lavagem de
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dinheiro caracterizam-se por serem delitos à distância, cometidos em vários Estados. A busca por
uma jurisdição mais célere para evitar a impunidade é uma arma que a cooperação internacional
penal deve desenvolver para auxiliar o trabalho da polícia, do Ministério Público e dos Juízes
quando necessitam, por exemplo, do depoimento de testemunhas no estrangeiro, realizar diligências
de instrução, transferir condenados.
No jogo entre o respeito à soberania dos Estados e o desenvolvimento eficaz de uma
jurisdição penal internacional, embora muitos pensem que os Estados soberanos estão prestes a se
dissolver, os senhores e atores principais do cenário mundial continuam a manter o poder essencial
de usar a força.
Tem-se como objetivo demonstrar, ao longo deste trabalho, que é possível conciliar o
progresso da cooperação penal internacional, respeitando certas prerrogativas dos Estados
soberanos, propiciando maior importância às jurisdições nacionais, conseguindo-se, assim, um
combate mais eficaz contra a impunidade.
A erosão da soberania dos Estados é mais aparente do que real. São as jurisdições
nacionais encarregadas de convocar testemunhas, recolher elementos de prova, efetuar buscas ou
apreensões, notificar e fazer cumprir mandados de comparecimento ou de prisão, e, até mesmo,
execução das penas.
Quantas vezes as autoridades nacionais não esbarram no muro da soberania, vendo-se
impotentes para efetivar uma justiça penal eficaz. Grande parte da impotência das jurisdições
nacionais tem na sua própria Constituição os mecanismos que geram a impunidade.
As medidas de cooperação judicial penal internacional levam, implícita ou explicitamente,
de algum modo, à intromissão de uma ordem jurídica em outra ordem jurídica. A afetação de
direitos patrimoniais e pessoais, cuja medida e gravosidade dependerão da natureza processual da
medida de assistência solicitada e a duração da coercibilidade. Portanto, as medidas de cooperação
judicial internacional são seus pontos-de-ouro, pois é justamente a maior ou menor concessão
dessas medidas que leva à discussão dos limites da soberania do Estado.
A cooperação judicial penal internacional concretiza-se quando o aparelho judicial de um
Estado soberano recorre ao auxílio, à assistência, que lhe possa ser prestada por outros Estados, por
meio da atividade jurisdicional. A cooperação jurídica internacional em matéria penal é importante
porque o Estado brasileiro não tem mecanismos - nem autorização - suficientes para investigar e
instruir adequadamente uma ação penal envolvendo crimes de caráter transnacional. Necessário,
portanto, um diálogo com as demais soberanias envolvidas, para que seja possível a obtenção de
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dados relevantes para a elucidação dos fatos criminosos, dados estes cuja jurisdição brasileira não é
competente para se imiscuir. Assim, o trabalho focará na cooperação jurídica internacional visando
o combate à lavagem de capitais, crime que ameaça o Estado democrático de Direito, a economia e
a segurança da comunidade como um todo, haja vista que os crimes antecedentes são passíveis de
maior fomento e perpetuação. Em crimes cuja prática dos atos executórios ocorrem quase que
integralmente no exterior, a cooperação dos demais países é a única forma para que sejam colhidos
elementos mínimos de autoria e prova de materialidade, não havendo sem o referido repasse de
informações sequer a presença de justa causa, condição da ação elementar para o recebimento de
eventual ação penal.
O trabalho está dividido em quatro capítulos. Inicialmente, no primeiro capítulo, pretendese dar uma noção geral do processo histórico do crime de lavagem de dinheiro, investigar como
surgiu o crime de lavagem de dinheiro, em especial o seu nascimento, pois a história da
criminalidade organizada caminha ao lado da lavagem de capitais. Notoriamente deságua com a
tentativa, ou a consumação da mesma.
Logo após, examina-se as fontes legislativas, objeto do segundo capítulo, no qual se
procura identificar a criminalização da conduta de ―lavagem de dinheiro‖, primeiro na legislação
internacional, que se construiu, na forma de uma intrincada rede de documentos legais, de órgãos,
de grupos de trabalho, de práticas de instituições bancárias e financeiras e de padrões de atuação;
em seguida, na legislação interna do Brasil, suas alterações e impactos na prevenção e repressão à
lavagem de capitais.
Em seguida, o terceiro capítulo demonstra a importância da cooperação jurídica
internacional, fundamental para o Caso da Lava Jato, em especial, os novos instrumentos de
cooperação internacional que surgem, como o Auxílio Direito e a figura da Autoridade Central.
Dados estatísticos e a modernização legislativa serão utilizados para tal comprovação.
E, finalmente, o quarto capítulo será dedicado às formas de cooperação jurídica
internacional em matéria penal, em especial, a carta rogatória e ao auxílio direto, em atenção não
somente às recomendações do GAFI, mas porque se mostram, na atualidade, os instrumentos
eficazes à persecução penal.
A metodologia aplicada propõe uma abordagem dos aspectos teóricos e práticos que
envolvem o tema. A pesquisa será feita em livros de doutrina nacional. Far-se-á levantamento da
legislação pertinente ao tema e análise comparativa entre as leis internas dos Estados e os tratados
bilaterais e multilaterais, com apoio de bibliografia e método próprios de Direito Comparado.
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A jurisprudência dos tribunais brasileiros será utilizada como fonte secundária, revelando a
posição dos tribunais, em consonância ou não com a legislação.
Portanto, a pesquisa será desenvolvida pelo método hipotético-dedutivo, uma vez que se
pretende comprovar as proposições hipotéticas, com a utilização das fontes documentais e
bibliográficas, devendo prevalecer numa perspectiva crítica e dialética dos fatos, prevalecendo à
abordagem qualitativa, para a comprovação da tese sustentada.
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1. PROCESSO HISTÓRICO DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

As razões que levaram a criminalização da lavagem de dinheiro nos Estados Unidos da
América remontam ao início do século XX, com o crescimento do que passou a ser chamado ―crime
organizado‖.
Tigre Maia explica que o grande salto de qualidade das organizações criminosas ocorreu
durante o período da proibição, quando vigorou a chamada ―Lei Seca‖1. Com a decretação da
proibição (prohibition) nos EUA, através da 18ª emenda à Constituição dos EUA e do Volstead
Act (a denominada Lei Seca), ficaram praticamente defesos o comércio e a produção de bebidas
alcoólicas (intoxicating liquors) em solo norte-americano. Tornadas ilegítimas essas atividades,
que compunham a quinta maior indústria dos EUA, bandos criminosos passaram a realizá-las e
encontraram um ambiente favorável para ampliar seus negócios escusos e, consequentemente,
seus lucros.
A proibição da fabricação e da comercialização de bebidas alcoólicas gerou um mercado
de fornecimento de produtos ilegais que movimentava milhões de dólares, e, com isso, a criação e o
desenvolvimento incontestáveis de organizações criminosas a explorá-los.
Foi nesse cenário que Al Capone assumiu o controle do crime organizado na cidade
Chicago, Illinois, no final da década de 1920. Nascido em Nova York em 1899, no Brooklyn, de
ascendência italiana (os pais emigraram de Nápoles em 1883), Capone assume o controle do crime
organizado na cidade de Chicago, no Estado de Illinois, no final da década de 20, depois de
acumular considerável fortuna com a comercialização de bebidas ilegais. Terminou sendo preso em
1931, por sonegação de tributos. Apesar de ser apenas um entre muitos outros criminosos que
atuavam de forma organizada, o caso de Al Capone tornou-se paradigmático, pela notoriedade que
o criminoso alcançou nos Estados Unidos.
Com a revogação da proibição da venda de bebidas alcoólicas em 1933, por meio da 21ª
Emenda à Constituição dos EUA, principiou-se uma crise para as máfias. Isso não apenas por
conta do desaparecimento da principal fonte de lucro delas (o comércio de bebidas alcoólicas),
mas também em virtude de embates internos e de disputas entre organizações pelo controle d e
territórios. Diante disso e seguindo a lógica capitalista, que passará a guiar as máfias, foram elas
em busca de novos mercados a serem explorados. Além disso, essas organizações criminosas
1

MAIA, Rodolfo Tigre. Lavagem de dinheiro: anotações às disposições criminais da Lei nº 9.613/98. São Paulo:
Malheiros, 2007, p. 26 – 28.
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buscaram legitimar as enormes riquezas acumuladas durante a vigência da Lei Seca – para que
elas pudessem ser reinvestidas 2. Os criminosos viram-se obrigados a encontrar novas alternativas
de negócio que gerassem grandes quantidades de dinheiro vivo. Entre algumas alternativas
diversificar suas atuações, investindo no comércio de drogas, em prostíbulos e casa de jogos, em
especial em Las Vegas3.
Com a prisão do mais famoso mafioso do EUA, os outros criminosos que estavam em
situações similares tiveram que desenvolver novos métodos e técnicas para que fosse dada uma
nuance de legalidade ao dinheiro obtido com práticas delituosas. É nesse cenário que emerge Meyer
Lansky, um talentoso empreendedor do crime na Chicago da década de 30 do século XX líder do
U.S. National Crime Sindicate (Sindicato Nacional do Crime), criado por Al Capone, idealizou as
medidas para superação da crise que se instalara.
Tigre Maia resume as providências tomadas por Lansky 4:

[...] divisão do mercado nacional entre organizações criminosas mais poderosas
(cartelização), a ampliação dos laços com a política, o incremento da corrupção de
servidores e agentes públicos, a exploração intensiva do jogo e do tráfico de entorpecentes
como novos nichos de lucratividade do mercado ilegal, a criação de novas ―táticas‖ de
lavagem, inclusive com a utilização de contas numeradas na Suíça e a intensificação da
penetração nos negócios lícitos.

Duas destas medidas adotadas pelo criminoso possibilitaram que fossem rapidamente
ultrapassados seus concorrentes e instituíram um novo paradigma de atuação das organizações
criminosas: a exploração do tráfico de entorpecentes e a incorporação de esquemas mais
elaborados para lavagem de dinheiro.
Em 1932, Meyer Lansky faz sua primeira grande incursão aos bancos suíços, com a
finalidade de abrir uma conta para o Governador da Louisiana, Huey Long, que permitiu a Lansky e
seus parceiros a exploração do jogo, por meio da abertura de inúmeros caça níqueis em New
Orleans. O dinheiro da corrupção foi então enviado ao exterior e essa iniciativa abriu caminho para
um fluxo generalizado de dinheiro mafioso que correu para portos localizados no estrangeiro.
De acordo com Rowan Bosworth-Davies e Graham Saltmarsh5:

noticia-se que Lansky fez suas primeiras incursões em bancos estrangeiros europeus já em
2

Ibid., p. 29.
DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de dinheiro: ideologia da criminalização e análise do discurso. Porto Alegre:
Verbo Jurídico, 2012, p. 83.
4
MAIA, op. cit., p. 29.
5
Ibid., p. 29 -30.
3
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1932, acertando a abertura de um conta em um banco suíço para esconder os lucros do
Governador Huey Long, do Estado da Louisiana, que permitiu que Lansky e seus
associados explorassem caça-níqueis em Nova Orleans. A utilização dos serviços suíços
permitiu a Lansky incorporar uma das primeiras técnicas reais de ―lavagem‖, o uso do
conceito de ‗empréstimo frio‘ (loan-back), que significa que o dinheiro até aquele momento
ilegal pode ser agora disfarçado por ‗empréstimos‘ providos por compreensivos bancos
estrangeiros, que podem ser declarados ao Fisco se necessário, inclusive obtendo-se em
troca benefícios fiscais.

Este fato aproximou Lansky do enorme espectro de serviços financeiros e bancários que os
suíços estavam preparados para oferecer, os quais Lansky utilizaria e desenvolveria no futuro,
transferindo dinheiro de bancos controlados pela Máfia em Miami, via Bahamas, e abrindo deste
modo a porta para a Máfia siciliana assegurar o controle do comércio mundial de heroína.
Consumou-se, assim, sob os auspícios de Meyer Lansky, em parceria com Salvatore
Lucky Luciano - outro famoso mafioso americano -, o casamento entre o crime organizado, a
lavagem de dinheiro e o tráfico de entorpecentes. Essa combinação revitalizou por completo as
organizações criminosas e fortaleceu-as sobremaneira. Isso porque o narcotráfico faz escoar
somas enormes de dinheiro para os cofres do crime organizado.

1.1. O nascimento do crime de lavagem de dinheiro

Os primeiros países a criminalizarem a lavagem de dinheiro foram a Itália e os Estados
Unidos. Na Itália, a tipificação penal ocorreu antes e teve âmbito mais restrito do que nos Estados
Unidos onde a prática da lavagem foi aprimorada e passou a ganhar grandes dimensões.
Segundo Raúl Cervini6, a primeira tipificação legal do crime de lavagem de dinheiro
aparece na Itália, a partir de 1978, nos ―anos de chumbo‖. Naquela época, as Brigadas Vermelhas
(Brigate Rosse), o maior e mais importante grupo armado italiano com ideologia ligada ao
marxismo-leninismo, praticaram uma série de ações para desarticular o poder político estatal.
No dia 16 de março de 1978, após uma onda de sequestros com finalidades econômicas –
cujos autores eram em sua maioria grupos mafiosos – as Brigada Vermelhas sequestraram o
influente político Aldo Moro, considerado, à época, como o próximo presidente da Itália. A Itália
acompanhou com angústia a provação do ex-primeiro-ministro italiano, assassinado no dia 9 de
maio de 1978, após 55 dias de cativeiro.
6

CERVINI, Raúl; OLIVEIRA, William Terra de; GOMES, Luiz Flávio. Lei de Lavagem de Capitais. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1998, p. 186.
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Como reação à comoção social gerada por esse e outros sequestros, o Governo italiano
editou o Decreto-lei nº 59, de 21 de Marco de 1978, que introduziu, no Código Penal Italiano, o
artigo 648 bis. Esse artigo incriminou a substituição de dinheiro ou valores provenientes de roubo
qualificado, extorsão qualificada ou extorsão mediante sequestro por outros valores ou dinheiro.
Nove dias após o assassinato de Moro o decreto foi convertido em lei, com alterações (através da
Lei nº 191, de 18 de maio de 1978) sem que houvesse, entretanto, modificação no texto do art. 3
(que criou o art. 648 bis) tipificando a conduta de a substituição de dinheiro ou de valores
provenientes de roubo qualificado, extorsão qualificada ou extorsão mediante sequestro por outros
valores ou dinheiro7.
Segundo Fabian Caparrós:

O art. 648-bis de 1978 não só foi o ponto de partida para a política criminal a qual
respondem a maioria das reformas penais que, em matéria de lavagem de dinheiro, se tem
produzido em diferentes sistemas jurídicos nacionais, como foi também o antecedente
jurídico sobre o qual, consciente ou inconscientemente, têm sido construídas muitas das
normas repressivas da lei de lavagem de dinheiro em direito comparado 8. (Tradução livre)

Note-se que, em tradução livre, os italianos preferiram nominar a referida conduta de
reciclagem de dinheiro, ao passo que países como Portugal, Espanha e França preferem o termo
blanqueamento de capitais para se referir à conduta. Já países como Brasil e os Estados Unidos
adotaram a terminologia lavagem de dinheiro.
Para além das diferenças terminológicas, é necessário ressaltar que tanto o termo
blanqueamento, como reciclagem e até mesmo lavagem de dinheiro se referem à mesma conduta,
sendo as diferenças terminológicas de menor importância para o entendimento do tema.
Ainda, sobre o citado tipo penal italiano, nota-se que os legisladores itálicos enumeraram
um rol taxativo de crimes dos quais eram provenientes os recursos criminosos para que estivesse
7

DE CARLI, op. cit., p. 81.
CP 1978, l‘art. 648-bis – Riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina
aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione
o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola
l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la
multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
(Reciclagem - Além de casos de cumplicidade no crime, quem substitui dinheiro, bens ou outros benefícios dos crimes
de roubo agravado, extorsão agravada, sequestro por resgate ou crimes relacionados com a produção ou o tráfico de
drogas ou de substâncias psicotrópicas, com mais dinheiro, outros ativos ou outros benefícios ou dificulta a
identificação da sua origem destes crimes, é punido com pena de prisão de quatro a doze anos e multa de dois milhões
de libras para trinta milhões de liras). (Tradução livre)
8
FABIÁN CAPARRÓS, apud Ibid., p. 81.
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caracterizado o crime de ―Riciclaggio di denaro”. Cumpre aqui dizer que essa não é a corrente que
hoje predomina, pois o esforço legislativo de todo o mundo busca criminalizar a conduta
independentemente do tipo de crime que proveio os recursos ilícitos, adotando qualquer crime como
crime pretérito.
A legislação norte-americana surgiu de forma progressiva na seguinte ordem:
Banck Secrecy Act de 19709 – estipulava que as instituições financeiras deveriam
comunicar todas as vezes que se efetuassem transações superiores a dez mil dólares, com o objetivo
de criar um vínculo por onde o dinheiro passasse e assim combatendo a lavagem de dinheiro e
crimes financeiros.
Anti-drug Abuse Act of 1986 – foi um ato que previa várias medidas entre elas a Money
Laundering Control Act (atos de controle de lavagem de dinheiro) que criminalizou o crime de
lavagem de dinheiro no país e o adicionou no Código dos Estados Unidos da América que é usado
até hoje.
Embora a tipificação na Itália tenha ocorrido de forma mais restrita, detém grande
importância por ter sido a primeira legislação sobre o tema e, mesmo com a evolução dessa norma,
a essência do crime que é a ―modificação da situação do dinheiro ou dos valores criminosamente
obtidos‖ se manteve nas regras posteriores. Em contrapartida, a abrangência da legislação
estadunidense marca o crime de lavagem de dinheiro e põe em evidência a real globalização dessa
conduta.

9

DE CARLI, op. cit., p. 86.
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2. AS FONTES LEGISLATIVAS DO COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO

A lavagem de dinheiro, como crime, ainda é novel em todo o mundo; existe há apenas
pouco mais de 20 anos. O primeiro país a criminalizar esta conduta foi à Itália em 1978, como
resposta às Brigadas Vermelhas, um grupo armado que praticou uma série de ações destinadas a
desarticular o poder político estatal italiano. O segundo país a tipificar a lavagem de dinheiro foram
os Estados Unidos (todavia, o primeiro a fazê-lo como crime autônomo), como resposta ao aumento
vertiginoso do poderio e da engenharia das organizações criminosas, cujo início remonta ao período
de vigência da ―Lei Seca‖.
A lavagem de dinheiro foi se tornando cada vez mais um fenômeno global, afetando
praticamente todos os países do mundo. Assim, em 1988, foi promovido pela ONU o primeiro
tratado global de combate à lavagem de dinheiro: a Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico
Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas – também conhecida como Convenção de
Viena, por ter sido realizada na capital austríaca.
A partir da influência observada no Direito Comparado, foram firmados tratados e
convenções internacionais com o objetivo de estabelecer regras universais para o combate ao crime
de lavagem de capitais. Destaque-se a Convenção de Viena - da qual o Brasil é signatário - que
estabelece a obrigação de incriminar a conduta de lavagem dos bens e valores procedentes do
tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas, bem como institui vários mecanismos de
cooperação internacional para facilitar as investigações extraterritoriais e o cumprimento de
medidas administrativas e judiciais entre os países signatários.
O presente capítulo tem como objetivo analisar o desenvolvimento histórico da legislação
em relação ao crime de lavagem de dinheiro, tanto no âmbito internacional, como no âmbito
doméstico dos Estados, em especial, a legislação brasileira.
No Brasil, a Lei Federal nº 9.613/199810 foi editada visado a tipificar a conduta de lavagem
de dinheiro como crime no Brasil e colocá-lo ao lado das legislações e normatizações mais
avançadas que havia à época. Com o intuito de tornar mais eficiente à persecução penal dos crimes

10

BRASIL. Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998. Dispõe sobre os crimes de ―lavagem‖ ou ocultação de bens, direitos
e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de
Controle
de
Atividades
Financeiras
- COAF,
e
dá
outras
providências.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9613.htm>. Acesso em: 06 ago. 2019.
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de lavagem de dinheiro, a Lei nº 12.683/201211 alterou o tratamento legal da lavagem de dinheiro
no Brasil.

2.1. Os tratados internacionais

Dentre os principais acordos, a Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de
Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, conhecida como Convenção de Viena de 1988, a
Convenção de Palermo e, a principal, com objetivo específico ao combate do Crime de Lavagem de
Dinheiro, a Convenção de Mérida, ratificada pela ONU em 2003.
No caso do Brasil, o crime de Lavagem de Dinheiro foi tipificado no ano de 1998, pela Lei
nº 9.613/1998. Posteriormente, com a expansão do combate universal da corrupção, o Brasil
ratificou três convenções internacionais sobre o tema: Convenção Interamericana Contra Corrupção
(Decreto nº 4.410/2002); Convenção das Nações Unidas Contra Corrupção (Decreto nº
5.687/2006); e a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Decreto
nº 5.015/2004)12.

2.1.1. Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas (Convenção de Viena de 1988)

O Brasil incorporou essa convenção no seu ordenamento jurídico interno através do
Decreto nº 154, de 26 de junho de 1991 e depositou o instrumento de ratificação em 17 de julho de
199113.
A referida convenção estabeleceu as primeiras linhas no combate à lavagem de dinheiro,
inobstante ter por objetivo principal o tráfico internacional de drogas, através da prevenção e
repressão dos processos de lavagem de dinheiro, demonstrando a preocupação das autoridades
internacionais em criar mecanismos para conter o avanço sofisticado da criminalização.
É considerado o marco internacional, pois forneceu a primeira definição mundialmente
11

BRASIL. Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012. Altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, ―para tornar mais
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de
lavagem
de
dinheiro‖.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12683.htm>. Acesso em: 06 ago. 2019.
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UNODC. Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Disponível em: < https://www.unodc.org/lpobrazil/pt/corrupcao/marco-legal.html>. Acesso em: 24 jul. 2019.
13
UNODC. United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988.
Disponível em: < https://www.unodc.org/documents/treaties/treaty_adherence_convention_1988.pdf>. Acesso em: 08
out. 2019.
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aceita sobre o crime de lavagem de dinheiro (sem adotar essa denominação, contudo) e que impôs
aos Estados que a ela aderiram à obrigação de tipificar basicamente, em suas legislações nacionais,
a conduta de converter ou de transferir bens, fruto de delitos relacionados ao tráfico internacional de
drogas, bem como a ocultação ou o encobrimento da natureza, da origem, da localização, do
destino, da movimentação ou da propriedade verdadeira de bens, sabendo que procedem de alguns
daqueles delitos14. Respeitando os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais do
ordenamento de cada Estado-parte, prevê a criminalização ainda da aquisição, da posse ou da
utilização de bens, quando quem os recebe tem conhecimento de que tais bens procedem de algum
dos delitos mencionados na Convenção15.
É o primeiro documento internacional, portanto, que prevê a criminalização da lavagem de
dinheiro e impõe aos Estados Parte o dever jurídico de adotar providências de natureza penal sobre
aqueles que praticarem as condutas mencionadas.
Apontada por Kai Ambos16 a Convenção de Viena como ―convenção mãe‖ de Direito
Penal Internacional, já em seu preâmbulo, expressa a profunda preocupação dos Estados Parte com
a magnitude e a crescente tendência na produção, na demanda e no tráfico ilícito de entorpecentes e
de substâncias psicotrópicas, em razão da grave ameaça que representa à saúde e ao bem-estar dos
seres humanos, assim como os nefastos efeitos que produz sobre as bases econômicas, culturais e
políticas da sociedade. Expressa que a expansão do tráfico de drogas, em diversos grupos sociais,
vitimiza crianças, quer na qualidade de consumidores, quer por sua exploração como instrumentos
utilizados na produção, na distribuição e no comércio ilícito dessas substâncias.
Reconhece os vínculos existentes entre o tráfico ilícito de entorpecentes e outras atividades
criminosas organizadas, os quais minam as economias lícitas e ameaçam a segurança e a soberania
dos Estados. Ressalta que os consideráveis rendimentos financeiros gerados pelo tráfico, permitem
às organizações criminosas transnacionais invadir, contaminar e corromper as estruturas da
administração pública, as atividades comerciais e financeiras lícitas e a sociedade em todos os seus
níveis.
Os principais aspectos abordados pela Convenção de Viena de 1988 podem ser apontados
14

BRASIL. Decreto nº 154 de 26 de junho de 1991. Promulga a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas. Artigo 3) b) i) a conversão ou a transferência de bens, com conhecimento de que tais bens
são procedentes de algum ou alguns dos delitos estabelecidos no inciso a) deste parágrafo, ou da prática do delito ou
delitos em questão, com o objetivo de ocultar ou encobrir a origem ilícita dos bens, ou de ajudar a qualquer pessoa que
participe na prática do delito ou delitos em questão, para fugir das consequências jurídicas de seus atos; Disponível em:
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0154.htm>. Acesso em: 08 out. 2019.
15
DE CARLI, op. cit., p. 143.
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AMBOS, Kai. Lavagem de dinheiro e Direito Penal. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2007, p. 17.
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como: a) Obrigação de incriminar penalmente a lavagem de dinheiro procedente do narcotráfico; b)
Cooperação internacional para facilitar as investigações internacionais; c) Facilitação a extradição
para os assuntos de lavagem assim como o confisco internacional dos bens dos narcotraficantes; d)
Facilitação de cooperação nas investigações administrativas; e) Investigações judiciais referentes à
cooperação internacional que não devem ser impedidas pelo sigilo bancário.
A Convenção de Viena influenciou os demais textos internacionais, bem como as
legislações nacionais de todos os países, sendo que a ONU é apontada, juntamente com o Comitê de
Basileia, como a precursora nas iniciativas de criminalização da lavagem de dinheiro na década de
198017. Acerca de sua importância, Fabián Caparrós18 sintetiza:

Puede decirse sin temor a errar que la Convención de Viena constituye el primer
antecedente de cuantas iniciativas internacionales se han construido sobre la materia; pero
también cabe afirmar que nació carente de la perspec tiva necesaria para abordar de
manera global el problema de la delincuencia organizada, previendo institutos sustantivos
y procesales sólo aplicables al mundo del narcotráfico, como si éste fuera las única
manifestación vinculada a la industria del crimen. Eso sí: sentó las bases sobre las que
más de diez años después se construyeron la Convención de Palermo (2000) y la
Convención de Mérida (2003).

Blanco Cordero19, ao tratar do tema, ressalta que a convenção ―es el instrumento
internacional vinculante de mayor relevancia en la materia, debido a que todos los posteriores
tienen como base tal Convención”.

2.1.2. Convenção Interamericana Contra Corrupção

Por sua vez, no âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA), a Assembleia
Geral decidiu, em 09 de junho de 1990, encomendar um Regulamento Modelo para a prevenção à
lavagem de dinheiro à ―Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas‖ (CICAD),
que poderia ser adotado como lei em todos os países-membros da OEA. Especialistas de 13 países
participaram da sua elaboração, a saber: Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia,
17

MACHADO, Maira Rocha. Internacionalização do direito penal: A gestão de problemas internacionais por meio do
crime e da pena. São Paulo: 34/Edesp, 2004, p. 132-138.
18
FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. Antecedentes: iniciativas internacionales. Efectos del lavado de dinero. Bien
jurídico tutelado. Fenomenologia del lavado de dinero. In: BLANCO CORDERO, Isidoro; FABIÁN CAPARRÓS,
Eduardo; ZARAGOZA AGUADO, Javier Alberto. Combate del lavado de activos desde el sistema judicial. 3. ed.
Washington: CICAD/OEA, 2006, p. 12-13.
19
BLANCO CORDERO, Isidoro. Principios y recomendaciones internacionales para la penalización del lavado de
dinero. Aspectos sustantivos. In: Ibidem, p. 129.
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Costa Rica, EUA, Jamaica, México, Peru, Uruguai e Venezuela; o resultado de seu trabalho foi
adotado pela Assembleia da OEA, em 1992, tendo sofrido diversas alterações desde então20.
O Regulamento Modelo não é um acordo ou convenção internacional vinculante, mas
mero soft law destinado a harmonizar a legislação dos países americanos.
A Convenção Interamericana contra a Corrupção, adotada em Caracas, em 29 de março de
1996, foi aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 152, de 25 de
junho de 2002. Entrou ela em vigor, no Brasil, nos termos de seu artigo XXV, em 24 de agosto de
2002, tendo sido, finalmente, promulgada pelo Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 200221.
Seu escopo é fortalecer os mecanismos necessários para prevenir, detectar e punir a
corrupção, inclusive, foi o primeiro instrumento que trata tanto de medidas preventivas como de
medidas punitivas consoantes ao crime de corrupção.
A Convenção da OEA é um instrumento de importância no combate à corrupção, pois ela
já está auxiliando as autoridades no desenvolvimento de técnicas e na criminalização de atos antes
não previstos no ordenamento pátrio e visa à cooperação regional (América). Essa cooperação é de
extrema importância, pois possibilitará possíveis extradições de criminosos corruptos, investigações
de membros do crime organizado e possíveis práticas de lavagem de dinheiro.

2.1.3. Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de
Palermo)

A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção
de Palermo) foi realizada pela Organização das Nações Unidas no ano de 2000. Inova trazendo um
conjunto de regras para o combate mais efetivo ao crime organizado, foi incorporada ao
ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto Presidencial nº 5.015, em 15 de março de 2004.
A Convenção de Palermo buscou apresentar outros tipos penais que pudessem ser
admitidos como antecedentes ao crime da Lavagem de Dinheiro, ampliando o objeto material do
delito estabelecido pela Convenção de Viena, em que se limitava apenas ao tráfico de
entorpecentes. As regras criadas por essa Convenção se aplicariam à lavagem de dinheiro, aos

20

OEA. Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). Disponível em: <
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delitos cometidos por organizações criminosas, à corrupção e aos demais crimes cuja pena mínima
não fosse inferior a quatro anos de reclusão22.
Como se vê, o texto impôs algumas inovações, dentre elas a ampliação dos delitos
antecedentes a Lavagem de Dinheiro, bem como a previsão de os crimes praticados em outro país,
desde que existente a dupla incriminação, serem considerados como crime antecedente23.
O objetivo central da Convenção é o enfrentamento das organizações criminosas, nas suas
mais diversas formas. O texto apresenta a definição de crime organizado, aponta meios eficazes de
investigação e discorre expressamente sobre a lavagem de dinheiro (art. 6, I, a, i), in verbis:
A conversão ou transferência de bens, quando quem o faz tem conhecimento de que esses
bens são produto do crime, com o propósito de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos
bens ou ajudar qualquer pessoa envolvida na prática da infração principal a furtar-se às
consequências jurídicas dos seus atos.

A Convenção de Palermo vai além da Convenção de Viena ao indicar que diversos crimes
– além do tráfico de drogas – podem originar bens passiveis de lavagem. O texto aponta que a
lavagem decorre da ―mais ampla gama possível de infrações principais‖ ou ―infrações graves‖ (art.
6, 2, a), conceituando-as como ato que constitua infração punível com uma pena de privação de
liberdade, cujo máximo não seja inferior a quatro anos ou com pena superior (art. 2, b) ou
praticadas por meio de organização criminosa (art. 5) ou aquelas relacionadas à corrupção (art. 8)
ou aos crimes de obstrução de justiça (art. 23).
O texto também impõe aos Estados Parte a obrigação jurídica de, em conformidade com os
princípios fundamentais de seu direito interno, criminalizar a lavagem de produto de crime. O artigo
6 trata da conversão ou da transferência de bens de origem criminosa sem alterar a estrutura do tipo
já descrito na Convenção de Viena. A diferença entre elas, certamente, é que a primeira Convenção
limita os delitos antecedentes àqueles relacionados ao tráfico de drogas, enquanto a Convenção de
Palermo amplia o âmbito dos antecedentes à participação em grupo organizado, à corrupção, à
obstrução da justiça e a todos os crimes graves (pena máxima de quatro anos ou mais). A segunda
modalidade de lavagem - ocultação ou encobrimento - é descrita de forma idêntica à anteriormente
prevista pela Convenção de Viena. No que toca à receptação de bens lavados, as disposições são
idênticas nas duas Convenções24.
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2.1.4. Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção de Mérida)
A Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção de Mérida)25 foi adotada
pela Assembleia das Nações Unidas no ano de 2003, e promulgada pelo Brasil em 31 de janeiro de
2006 pelo Decreto nº 5.68726. A convenção é composta por 71 artigos, divididos em oito capítulos.
Os mais importantes estão reunidos em quatro capítulos e tratam dos seguintes temas: prevenção,
penalização, recuperação de ativos e cooperação internacional. São esses capítulos que requerem
adaptações legislativas e/ou ações concomitantes à aplicação da convenção a cada país.
Um dos pontos mais importantes dessa convenção refere-se à concordância de que os
países signatários terão de cooperar uns com os outros em todos os aspectos em prol do combate à
corrupção, por exemplo, no que diz respeito à investigação e acusação de criminosos, apoio à
detecção, congelamento, apreensão, confisco de produtos advindos da corrupção e, principalmente,
à concordância em recuperação de bens, que são extremamente necessários para o desenvolvimento
social.
Dedica o artigo 14 à lavagem de dinheiro, impondo aos Estados Partes a instituição de
rígidos controles administrativos sobre instituições financeiras estabelecendo medidas de fomento à
cooperação internacional.
A convenção contempla medidas de prevenção à corrupção não apenas no setor público,
mas também no setor privado. Entre elas: desenvolver padrões de auditoria e de contabilidade para
as empresas; prover sanções civis, administrativas e criminais efetivas e que tenham um caráter
inibidor para futuras ações; promover a cooperação entre os aplicadores da lei e as empresas
privadas; prevenir o conflito de interesses; proibir a existência de "caixa dois" nas empresas; e
desestimular isenção ou redução de impostos a despesas consideradas como suborno ou outras
condutas afins.
O Capítulo III dedicado à penalização e aplicação da lei, a convenção pede aos Estados
Partes que introduzam em seus ordenamentos jurídicos tipificações criminais que abranjam não
apenas as formas básicas de corrupção, como o suborno a funcionários públicos, a corrupção ativa a
25
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oficiais estrangeiros, a fraude e a apropriação indébita, a lavagem de dinheiro e a obstrução da
justiça. Também devem, na medida do possível, buscar tipificar as condutas de corrupção passiva
de oficiais estrangeiros, tráfico de influências, abuso de poder, enriquecimento ilícito, suborno no
setor privado e desvios de recursos no setor privado.
O Capítulo IV sobre cooperação internacional enfatiza que todos os aspectos dos esforços
anticorrupção necessitam de cooperação internacional, tais como assistência legal mútua na coleta e
transferência de evidências, nos processos de extradição, e ações conjuntas de investigação,
rastreamento, congelamento de bens, apreensão e confisco de produtos da corrupção. A convenção
inova em relação a tratados anteriores ao permitir assistência legal mútua mesmo na ausência de
dupla incriminação, quando não envolver medidas coercitivas. O princípio da dupla incriminação
prevê que um país não necessita extraditar pessoas que cometeram atos que não são considerados
crimes em seu território. Mas a partir da convenção, esses requisitos se tornam mais maleáveis, pois
a convenção prevê que mesmo crimes que não são definidos com os mesmos termos ou categoria
podem ser considerados como equivalentes, possibilitando a extradição.
A extradição deve ser garantida nos casos de crimes citados pela convenção, e quando os
requisitos de dupla incriminação são preenchidos. Os Estados Partes não devem considerar os
crimes de corrupção como crimes políticos. E os estados que condicionam a extradição à existência
de acordos podem usar a convenção como base legal. Se um país não extradita nacionais, deve usar
o pedido do outro país como fundamento para um processo interno. Além disso, a convenção prevê
que os Estados Partes busquem harmonizar suas leis nacionais aos tratados existentes.
Os Estados Partes podem recusar o pedido de extradição se for observada perseguição por
gênero, raça, religião, nacionalidade, etnia ou opiniões políticas. Em todo o caso, ainda que não seja
obrigatório, a convenção recomenda uma consulta ao país solicitante antes de uma recusa, a fim de
possibilitar a apresentação de informações adicionais que possam levar a um resultado diferente.
A convenção prevê medidas mais amplas de assistência legal mútua em investigações,
processo e procedimentos legais em relação a crimes previstos na própria convenção. Entre essas
medidas, destacam-se a designação de uma autoridade central para receber, executar e transmitir
pedidos de assistência legal mútua; a vedação à recusa de assistência legal mútua com base no sigilo
bancário; e a possibilidade de a assistência legal mútua ser ofertada na ausência de dupla
criminalização, desde que não haja medidas coercitivas.
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2.1.5. Convenções no âmbito do Conselho da Europa
Além dessas Convenções mencionadas – todas incorporadas ao ordenamento nacional –
outros diplomas internacionais merecem destaque no âmbito do Conselho da Europa: a Convenção
sobre Lavagem de Dinheiro, Busca, Apreensão e Confisco dos Produtos do Crime – conhecida
como Convenção de Estrasburgo (1990)27 que não foi assinada pelo Brasil e, posteriormente, foi
substituída pela Convenção do Conselho da Europa Relativa ao Branqueamento, Detecção,
Apreensão e Perda dos Produtos do Crime e ao Financiamento do Terrorismo (2005)28, apresentam
diversas recomendações sobre estratégias e mecanismos de repressão da lavagem de dinheiro –
além das três Diretivas do Conselho da Comunidade Europeia relativas à prevenção da utilização do
sistema financeiro para efeitos de lavagem de dinheiro29.

2.1.6. Convenções no âmbito da União Europeia

No campo do direito comunitário, a Europa elaborou os seguintes documentos principais,
relativos a medidas preventivas e repressivas de lavagem de dinheiro.
A Diretiva 91/308/CEE30 - ou Primeira Diretiva - é uma norma de natureza essencialmente
administrativa e preventiva (aprovada antes da entrada em vigor do Tratado da União Europeia),
elaborada em face da preocupação com a utilização das entidades de crédito e de instituições
financeiras para lavagem de dinheiro, que poderia pôr seriamente em perigo a solidez e a
estabilidade dos institutos de crédito e a credibilidade do sistema financeiro em seu conjunto. Ela
27
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adota a definição de lavagem de dinheiro, contida na Convenção de Viena, mas recomenda aos
Estados-membros que estendam os efeitos da Diretiva a outros delitos (tais como o crime
organizado e o terrorismo) que possam ocasionar operações de lavagem e, por esse motivo,
justifiquem uma repressão31.
Uma Diretiva é uma norma geral que os Estados-membros devem implementar em seu
direito interno – ―transpor‖, de acordo com a terminologia comunitária - dentro dos limites
materiais e temporais nela assinalados. Em princípio, as diretivas não têm eficácia direta, pois
precisam ser desenvolvidas pelos Estados-membros.
Na opinião de Fabián Caparrós a Primeira Diretiva não representou nenhuma ―inovação
revolucionária‖ no contexto da luta contra a lavagem de dinheiro, tal como já havia sido
configurada no cenário internacional, principalmente, na Convenção de Viena de 1988. No entanto,
a sua parte dispositiva foi precedida por um extenso preâmbulo no qual se reconhece de forma
detalhada as razões que se aconselham a adoção de medidas de controle de lavagem de dinheiro no
território do que é hoje a União Europeia, visando à proteção do sistema financeiro32.
A Primeira Diretiva era uma regra de natureza essencialmente administrativa e preventiva,
não obrigando diretamente os países que compõem a União Europeia a tornar crime à lavagem de
dinheiro.
Em 1º de dezembro de 2001 foi aprovada a Directiva 2001/97/CE33, que consistia no
segundo documento sobre lavagem de dinheiro no âmbito da União Europeia. A Segunda Diretiva
(2001/97/CE), adotada logo após os ataques terroristas de 11 de setembro nos EUA, tinha obrigação
de ser transposta para o ordenamento interno de cada país até 15 de junho de 2003, por imposição
norte-americana.
Essa segunda diretiva alterou a Primeira Diretiva, incluindo modificações, dentre elas, a
obrigação de aumentar o campo de proibição da lavagem de dinheiro para outros delitos, além dos
de tráfico de drogas, e algumas medidas polêmicas no sentido de ampliar o quadro dos sujeitos
obrigados a extensão de seus efeitos às profissões e às atividades de caráter não financeiro (tais
como advogados, notários, contadores, auditores fiscais e assessores), na condição de sujeitos
obrigados à comunicação de operações suspeitas. Essa última disposição gerou grandes debates, em
razão do sigilo profissional ao qual estão sujeitos os advogados, que é condição necessária para o
31
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exercício da defesa de seus clientes34.
Diante da atualização das 40 Recomendações do GAFI em 2003, sentiu-se novamente a
necessidade de atualizar a normativa europeia, com o objetivo de manter a coerência entre a norma
europeia e as disposições do GAFI. Assim, o Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu
publicaram, em 25 de outubro de 2005, a Diretiva 2005/60/EC (doravante denominada Terceira
Diretiva), relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de
capitais e de financiamento do terrorismo.
A União Europeia aprofundou as medidas de combate à lavagem de dinheiro no âmbito do
primeiro e terceiro pilares, tendo editado a Terceira Directiva (2005/60/CE), que entrou em vigor
em dezembro de 200535, revogando a Primeira e a Segunda Diretivas. Essa diretiva também se
limita a exigir que a lavagem seja proibida, sem especificar a natureza de tal proibição. Estabelece
uma série de obrigações de colaboração para diversos setores de atividades, entre eles, advogados,
notários, agentes imobiliários, cassinos, contadores, auditores.
Seu texto, consideravelmente mais minuciosamente formulado do que o das duas diretivas
anteriores, manteve a definição da conduta da lavagem de dinheiro em si, e transferiu para o direito
comunitário as 40 Recomendações do GAFI, atualizadas em 2003, obrigando os Estados-membros
da União Europeia a incorporá-las em seu direito nacional.
Assim, ampliou ainda mais o rol dos crimes antecedentes à lavagem de dinheiro, incluindo
expressamente uma série de condutas relacionadas ao terrorismo, e impôs, sem previsão de prazo
adicional para a sua adoção pelos Estados-membros, a definição de crime grave, tal qual prevista na
Segunda Diretiva, assim como a lista de pessoas (naturais e jurídicas) obrigadas a implementar
mecanismos rigorosos de identificação de clientes, manutenção dos seus cadastros e dos registros de
suas operações e informação de operações suspeitas, estabeleceu os requisitos mínimos para tais
mecanismos, subdivididos em três níveis quanto ao seu rigor, de acordo com o risco estimado em
função dos clientes e/ou das operações, criou a obrigação para todos os Estados-membros de
instituírem uma Unidade de Informação Financeira central, competente para o recebimento e a
requisição de informações sobre operações suspeitas e cooperação com outras autoridades locais e
estrangeiras.
A Terceira Diretiva introduz disposições mais específicas e pormenorizadas para a
34
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identificação de clientes e de beneficiários efetivos das transações financeiras, fixa regras
detalhadas em matéria de deveres de vigilância, e medidas reforçadas em relação a clientes ou a
relações de negócio de alto risco.

2.1.7. Soft Law (Recomendações do GAFI, atuação do FMI, do Banco Mundial)
Antes da adoção da Convenção de Estrasburgo, durante o 15º Encontro Anual do G-736,
realizado entre 14 e 16 de junho de 1989, foi criado um organismo intergovernamental específico
para o desenvolvimento e a promoção de políticas para o combate à lavagem de dinheiro tanto em
nível nacional quanto internacional, uma vez que o G-7 não acreditava que a Convenção de Viena
teria a força necessária para uniformizar a introdução do combate à lavagem de dinheiro em âmbito
mundial: o Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) ou Grupo de Ação
Financeira sobre o Branqueamento de Capitais (GAFI)37. Posteriormente, em 2001, sua missão foi
ampliada para alcançar também a prevenção e o combate ao terrorismo.
O GAFI foi criado em 1989, na reunião da Cimeira dos Países do Grupo dos 7 (G-7), em
Paris, no âmbito da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para dar
resposta à preocupação crescente com o tráfico de drogas e com as atividades criminosas a ele
associadas e os elevados lucros dessas atividades.
Atualmente são membros do GAFI 37 países ou territórios (África do Sul, Alemanha,
Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Espanha,
E.U.A., Federação Rússia, Finlândia, França, Grécia, Hong Kong, Índia, Irlanda, Islândia, Israel,
Itália, Japão, Luxemburgo, Malásia, México, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Portugal,
Reino Unido, República da Coreia, Singapura, Suécia, Suíça e Turquia) e duas organizações
regionais (Comissão Europeia e Conselho de Cooperação do Golfo). O Brasil é membro pleno do
GAFI desde 200038 e, também integra o Grupo de Egmont de Unidades de Inteligência Financeira.
O grupo tornou-se o organismo de maior proeminência no tema, passando a ditar rumos
políticos do tema em nível global, de forma a engajar os países no combate à lavagem de dinheiro.
Fabián Caparrós afirma que ―es, probablemente, la entidad supranacional más relevante en este
36
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campo”39. É responsável por monitorar o progresso dos membros na implementação de medidas
necessárias, revisões técnicas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e
contramedidas, e promover a adoção e implementação de medidas adequadas em nível mundial.
Uma de suas primeiras medidas foi à elaboração das 40 Recomendações40, em abril de
1990, de combate à lavagem de dinheiro, primeiro instrumento jurídico internacional dedicado
exclusivamente a medidas que devem ser tomadas pelos países para a conformação de sistema de
prevenção e combate à lavagem de dinheiro, as quais foram reconhecidas pelas Nações Unidas, pelo
Conselho da Europa e pela União Europeia41.
As recomendações, ainda que não tenham eficácia jurídica direta, revelam uma orientação
que, em muitos pontos, permite vislumbrar parte dos conteúdos proclamados poucos meses depois
pelo Convênio de Estrasburgo. Segundo complementa Fabián Caparrós42:

Preparadas en primera instancia con la finalidad de elaborar nuevas medidas destinadas a
luchar contra la trama económica del tráfico de drogas a la luz de la Convención de Viena
de 1988, constituyen un completo cuadro general de contramedidas contra el blanqueo de
activos per se, implicando en el proyecto a los sistemas penales nacionales, al sistema
financiero y a la cooperación internacional.

Publicado em 1990, as Recomendações do GAFI foram revisadas em 1996, 2001, 2003 e,
mais recentemente, em 2012 para garantir que permaneçam relevantes e atualizadas. Elas são
destinadas a serem aplicadas por todos os países do mundo.
O GAFI monitora o progresso feito por seus membros na implementação das medidas
necessárias, examina técnicas de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e medidas para
combater esses fenômenos e incentiva a adoção e implementação de medidas adequadas em nível
global. Em colaboração com outros atores internacionais, o GAFI também identifica
vulnerabilidades no nível do país para proteger o setor financeiro internacional contra seu uso para
fins ilícitos.
O GAFI elabora, ainda, desde 2000, uma lista negra de Países e territórios não cooperantes
em matéria de lavagem de dinheiro (NCCT‘s), com base nos standards internacionais em que se
encontram as jurisdições cuja conduta impede a cooperação internacional. A incorporação de uma
jurisdição à lista depende de sua adequação às 40 Recomendações, conforme 25 critérios publicados
39
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no primeiro informe do GAFI sobre NCCT‘s. A falta de adequação pode derivar da falta de normas
ou da falta de aplicação das normas que existam. A inclusão de um país ou jurisdição como
NCCT‘s não tem um caráter coativo, em termos jurídicos, mas constitui um elemento de pressão
política que se pode traduzir, em última instância, na aplicação de contramedidas. No relatório de
fevereiro de 2018, foram identificadas as seguintes Jurisdições com deficiências estratégicas:
Etiópia, Iraque, Sérvia, Sri Lanka, Síria, Trinidad e Tobago, Tunísia, Vanuatu e Iêmen43. No
relatório de 21 de junho de 2019, como parte de sua revisão contínua em conformidade com os
padrões de ABC / CFT, o GAFI identifica as seguintes jurisdições que têm deficiências estratégicas
de ABC / CFT para as quais eles desenvolveram um plano de ação com o GAFI: Bahamas,
Botswana, Camboja, Etiópia, Gana, Paquistão, Panamá, Sri Lanka, Síria, Trinidad e Tobago,
Tunísia e Iêmen. Observa-se que a Sérvia não está mais sujeita a monitoramento44.
Desde 2000, o Brasil também faz parte do Grupo de Ação Financeira da América do Sul
contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFISUD), agora denominado
Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT). O GAFILAT (Financial Action Task
Force of Latin America) consiste numa projeção regional do GAFI para a América do Sul, com
sede em Buenos Aires, é composto por 17 países membros (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile,
Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá,
Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai), contando ainda com a participação da OEA –
Organização dos Estados Americanos, CICAD (Comissão Interamericana contra o Abuso de
Drogas), dos países observadores (Alemanha, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França e Portugal)
e das organizações observadoras (Grupo de Egmont, BIRD – Banco Interamericano de
Desenvolvimento, Nações Unidas e Banco Mundial). Sua criação se deu em 8 de dezembro de
2000, em Cartagena, Colômbia por meio de um Memorando de Entendimento pelos representantes
dos governos de nove países sul-americanos, em atendimento a esforços de combate à lavagem de
dinheiro na América do Sul45.
O Fundo Monetário Internacional (FMI) é uma agência especializada das Nações Unidas
que foi concebida na conferência de Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, em julho de
1944. Tem como objetivo básico zelar pela estabilidade do sistema monetário internacional,
notadamente por meio da promoção da cooperação e da consulta em assuntos monetários entre os
43
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seus 189 países membros46.
A atuação do FMI no ambiente de combate à lavagem de dinheiro está na grande
experiência que, o mesmo possui em conduzir avaliações financeiras, auxílio técnico e inspeção
sobre sistemas cambiais dos membros, contribuindo com o GAFI e suas projeções.
O Banco Mundial, por sua vez, é uma agência do sistema das Nações Unidas, fundado em
1º de julho de 1944 por uma conferência de representantes de 44 governos em Bretton Woods, New
Hampshire, EUA. É composto por 189 países membros e a sua sede é em Washington DC, EUA.
O Banco Mundial e o FMI, formam parceria destinada ao auxílio técnico aos membros,
objetivando realizar avaliações de setores financeiros e dos centros financeiros off shore, com o
objetivo de proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro e o
financiamento ao terrorismo. A lavagem de dinheiro é uma preocupação constante do FMI por
representar uma ameaça direta à estabilidade financeira mundial, já que a prática ilícita pode ser
fonte de financiamento para atos terroristas e outras práticas de ameaça à ordem pública, além de
ter, por definição, a origem em atividades ilegais, como evasão fiscal e tráfico de drogas.
Constata-se que há um esforço mundial para combater a reciclagem de capitais, por meio
do desenvolvimento de politicas criminais de repressão e de mecanismos de controle das atividades
sensíveis a tais práticas, isso porque a dinâmica dos processos de lavagem de dinheiro e a
criatividade dos agentes responsáveis por sua realização – acaba por gerar, diuturnamente, novas
estratégias de mascaramento de capital sujo, com subterfúgios que dificultam as ações de
investigação e rastreamento. Para tanto, foram instituídos grupos de especialistas e autoridades
públicas com atribuições de monitorar constantemente atividades de lavagem de dinheiro, e suas
técnicas mais diversas, para a proposição de novos instrumentos de prevenção e repressão à prática.

2.2. As fases da lavagem de dinheiro

O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais
ou financeiras que buscam a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou
permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita e que se desenvolvem por meio de um
processo dinâmico que envolve, teoricamente, três fases independentes que, com frequência,
46
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ocorrem simultaneamente.
Para disfarçar os lucros ilícitos sem comprometer os envolvidos, a lavagem de dinheiro
realiza-se por meio de um processo dinâmico que requer: primeiro, o distanciamento dos fundos de
sua origem, evitando uma associação direta deles com o crime; segundo, o disfarce de suas várias
movimentações para dificultar o rastreamento desses recursos; e, terceiro, a disponibilização do
dinheiro novamente para os criminosos depois de ter sido suficientemente movimentado no ciclo de
lavagem e poder ser considerado ―limpo‖. A seguir, as três etapas da lavagem de dinheiro47.

2.2.1. Colocação (placement)

O primeiro passo consiste em inserir o dinheiro de origem ilícita no sistema financeiro.
Diversas técnicas são utilizadas nesta fase, tais como o fracionamento de grandes quantias em
pequenos valores. Trata-se de momento em que o sujeito ativo busca esconder os ativos derivados
da atividade ilícita, com o intuito futuro de mascarar sua origem espúria.
A colocação é feita por meio de depósitos, geralmente de valores não muito expressivos,
para não chamar atenção, a essa técnica é dado o nome de smurfing, daí porque o Federal Reserve –
FED, Banco Central americano, se preocupa, há algum tempo, em identificar o cliente de forma tal
que ele não perceba que está sendo investigado. Também pode ser através da compra de ativos ou,
ainda, de bens adquiridos em estabelecimentos comerciais com dinheiro vivo, objetivando ocultar
sua origem, o criminoso procura movimentar o dinheiro em países com regras mais permissivas e
naqueles que possuem um sistema financeiro liberal.
Para dificultar a identificação da procedência do dinheiro, os criminosos aplicam técnicas
sofisticadas e cada vez mais dinâmicas, tais como: a utilização de estabelecimentos comerciais que
usualmente trabalham com dinheiro em espécie; a remessa ao exterior através de ―mulas‖;
transferências eletrônicas para paraísos fiscais; ou, ainda, diretamente no sistema econômico, com a
aquisição de mercadorias legítimas, inclusive via ―importação‖ de mercadorias que são
superfaturadas ou inexistentes, para lograr a remessa do dinheiro para o exterior.
A conversão não envolve necessariamente o sistema financeiro, pode ocorrer utilizando
atividades empresariais caracterizadas pela intensidade de seu fluxo de caixa, pela ocorrência de um
47

BRASIL. Ministério da Economia e Fazenda. Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF. Disponível
em: <https://www.fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro#fases-da-lavagem-de-dinheiro>. Acesso em:
06 mai. 2019.

35

elevado número de transações em espécie. Rodolfo Tigre Maia cita como exemplo os cinemas que
exibem filmes pornográficos, as despesas desse negócio (aluguel, taxas de eletricidade, entre
outros) são quase constantes e independem de o cinema estar cheio ou não. Os ativos ilícitos são
introduzidos e camuflados facilmente neste tipo de atividade. Os agentes da lei têm dificuldade em
provar que o rendimento legítimo gerado pelo cinema é menor que o registrado48.
No Brasil, outro método de lavagem de dinheiro seria o jogo com máquinas eletrônicas
programadas – o chamado vídeo bingo –, referido como a forma predileta de lavagem de dinheiro
do narcotráfico: o jogo com moedas ou notas em milhares de máquinas caça-níqueis permitiria
legalizar enormes quantidades de dinheiro pelo pagamento de impostos sobre valores declarados
muito superiores aos arrecadados49. A abertura do mercado de bingos eletrônicos no Brasil teria
despertado o interesse de empresários europeus e da Máfia italiana para a venda de máquinas de
bingo eletrônico e lavagem de dinheiro do tráfico de cocaína, segundo confissão do mafioso
arrependido Lillo Lauricella, preso pela Divisão de Investigação AntiMafia, da Itália50.
Juarez Cirino destaca a relação entre o crime organizado e o crime de lavagem de dinheiro
e, segundo declarações do colombiano arrependido Joaquim Castilla Jimenez, preso em Fortaleza
no dia 6 de outubro de 1999, o Brasil seria o paraíso da lavagem de dinheiro do crime organizado
internacional, pois teria legalizado 720 milhões de dólares do Cartel de Cáli mediante simples
remessas de contas de bancos dos EUA, Ilhas Cayman ou Bahamas para bancos brasileiros51.
Vale ressaltar que a simples ocultação, sem qualquer finalidade ou intenção posterior de
mascarar a origem do ativo, desconfigura a prática de lavagem de dinheiro na modalidade ―ocultar‖,
ainda que se possa cogitar, na hipótese, da prática de favorecimento real, conforme sustentado em
artigo aqui publicado. Nesse sentido:

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS.
PRORROGAÇÕES. HIPÓTESES DE CABIMENTO. LAVAGEM DE DINHEIRO E
OCULTAÇÃO DE ATIVOS. ARTIGO 1º, VI, DA LEI Nº 9.613/98. ABSOLVIÇÃO
MANTIDA. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ARTIGOS
16 E 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/86. Consoante o entendimento do
Plenário do Supremo Tribunal Federal, são cabíveis sucessivas prorrogações de
interceptação telefônica, "especialmente quando o fato é complexo a exigir investigação
diferenciada e contínua", desde que devidamente necessárias e fundamentadas,
admitindo-se, para tanto, a motivação por remissão (per relationem), ainda que não haja
48
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previsão expressa na Lei nº 9.296/96. O crime de lavagem de dinheiro e ocultação de
ativos, na redação vigente à época dos fatos, pressupõe a prática de alguma das condutas
previstas no tipo, com o intuito de dissimular a origem e a natureza ilícita dos valores
auferidos com os crimes antecedentes. A guarda e ocultação de dinheiro em espécie,
supostamente produto de crime, não configura o delito do artigo 1º, VI, da Lei nº
9.613/98. Pratica o delito previsto no artigo 16 da Lei 7.492/86 o agente que, na condição
de proprietário ou administrador de empresa, atua de forma ilegal na compra e venda de
moeda nacional e estrangeira, fazendo operar instituição financeira sem autorização do
Banco Central. A conduta prevista no artigo 21, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86,
pressupõe o descumprimento de um dever que, a toda evidência, não recai sobre as
instituições financeiras clandestinas. Precedente do STJ. Sendo evidente a
clandestinidade das atividades de câmbio realizadas pelos denunciados, não se configura
o delito do art. 21, parágrafo único, da Lei nº 7.492/8652.

Segundo parcela da doutrina, a ocultação pode ocorrer de forma mais singela, quando, por
exemplo, o cidadão simplesmente esconde o dinheiro, enterrando-o ou guardando em fundo falso,
mas desde que tenha a intenção futura de conferir aparência de licitude ao ativo53.

2.2.2. Ocultação (layering)
A segunda fase também conhecida como ―dissimulação ou mascaramento‖, consiste em
dificultar o rastreamento contábil dos recursos ilícitos. O objetivo é quebrar a cadeia de evidências
ante a possibilidade da realização de investigações sobre a origem do dinheiro:

É um ato um pouco mais sofisticado do que o mascaramento original, um passo além, um
conjunto de idas e vindas no círculo financeiro ou comercial que atrapalha ou frustra a
tentativa de encontrar sua ligação com o ilícito antecedente. São exemplos de
dissimulação as transações entre contas correntes no país ou no exterior, a movimentação
de moeda via cabo, a compra e venda sequencial de imóveis por valores artificiais 54.

Os criminosos buscam movimentá-lo de forma eletrônica, transferindo os ativos para
contas anônimas, preferencialmente, em países amparados por lei de sigilo bancário, realizando
depósitos em contas abertas em nome de ―laranjas‖ ou utilizando empresas fictícias ou de fachada.
É a fase mais complexa do processo e a que envolve maiores riscos de vulnerabilidade aos
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sistemas financeiros nacionais. As transações realizadas anteriormente são multiplicadas, muitas
vezes com várias transferências por cabo (wire transfer) através de muitas empresas e contas, de
modo a que se perca a trilha do dinheiro (paper trail). Há o saque do dinheiro em espécie e o
depósito do mesmo em uma nova instituição, ou mesmo na destruição dos registros de uma
determinada operação em conluio com a instituição financeira55. Aliás, Fausto Martin de Sanctis56
destaca que a realidade de hoje é ainda mais complexa tendo em vista que a criminalidade já está
adquirindo bancos internacionais, porque todos os registros dessas instituições são manipulados,
viabilizando ainda mais o que já era facilitado pelos paraísos fiscais.
Segundo Marcia Monassi Mougenot Bonfim e Edilson Mougenot Bonfim57, um dos
métodos de ocultação mais avançados é a venda fictícia de ações na bolsa de valores (o vendedor e
o comprador, previamente ajustados, fixam um preço artificial para as ações de compra). É comum
nesta fase também a transformação das quantias em bens imóveis ou móveis; quanto a estes,
costuma-se adquirir bens que possam ser postos em circulação rápida em diferentes países como
ouro, joias e pedras preciosas (commodities).
Novas técnicas de lavagem de dinheiro surgem diferentes das já expostas, muito mais
complexas, tornando-se inesgotável a listagem de todas as formas de referida prática delitiva. Nesse
sentido, lembrou o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp que hoje, ―as táticas de
lavagem de dinheiro mudam conforme avançam as blindagens feitas pelos governos. Por isso que
eu digo que o método mais eficaz de lavagem de dinheiro é aquele que nós ainda não
conhecemos‖58.

2.2.3. Integração (integration)

É a etapa final do processo, muitas vezes interligada ou até mesmo sobreposta à etapa
anterior. Com aparência lícita, os ativos são incorporados formalmente ao sistema econômico. As
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organizações criminosas buscam investir em empreendimentos que facilitem suas atividades,
podendo tais sociedades prestar serviços entre si. Uma vez formada a cadeia, torna-se, cada vez
mais fácil, legitimar o dinheiro ilegal.
Entre as práticas realizadas nesta fase estão o empréstimo de regresso, a falsa especulação
imobiliária, a falsa especulação com obras de arte ou pedras preciosas e a especulação financeira
cruzada, por exemplo.
O empréstimo de regresso nada mais é que a simulação de empréstimos com dinheiro já
pertencente ao lavador de empresas, localizadas no território nacional, para empresas de fachada,
localizadas em paraísos fiscais, com os mesmos proprietários daquelas. A falsa especulação, tanto
de imóveis quanto de obras de arte ou pedras preciosas, se dá através da simulação de valores
superiores aos reais. E, por fim, a especulação financeira cruzada é a simulação de lucros e
prejuízos em operações casadas e de sinal contrário em bolsas de valores ou mercado de futuros,
com os mesmos titulares ou com a utilização de laranjas. Esses compram e vendem os mesmos
títulos, no mesmo dia, gerando prejuízos para um, que pode diminuir o imposto de renda devido, e
lucros falsos para outro, possibilitando a lavagem de dinheiro.
O Brasil, ao lado de Grécia e Portugal, e, diferentemente da grande maioria dos países
europeus, incluiu o tipo penal da lavagem de dinheiro em uma lei específica, Lei Federal nº
9.613/199859, - que se tornou, assim, a lei de regência da matéria - e não no próprio Código Penal.
A lei tipifica condutas enquadráveis nas três fases da lavagem de dinheiro. Está no artigo
1º (caput e §§1º e 2º) da Lei Federal nº 9.613/1998 condutas típicas das três fases da lavagem de
dinheiro, internacionalmente reconhecidas como: colocação, ocultação e integração. Nenhuma das
condutas tipificadas deve ser confundida, entretanto, com os crimes de receptação e favorecimento
real.
Assim, mesmo que alguém somente participe da terceira fase, recebendo um financiamento
cujos valores provenham de crime contra o sistema financeiro nacional (sabendo e aceitando essa
situação) para constituir uma empresa própria de distribuição de alimentos, que é uma atividade
licita, deverá ser penalizado pela prática da conduta prevista no §2º, I, do artigo 1º da Lei de
Lavagem de Dinheiro60:

§ 2º Incorre, ainda, na mesma pena quem:
59
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I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores que sabe serem
provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo.

Como observa o Desembargador Federal Abel Gomes, é possível que o agente efetue a
colocação de recursos, com vistas à clandestinidade – introduzindo-o na conta de uma pessoa
fictícia no sistema financeiro nacional; depois, venha a efetuar a transferência, on line, desses
valores para uma conta paraíso fiscal – ocultação -; e, posteriormente, mediante o expediente de
repatriamento do lucro fictício de uma offshore ou da dissimulação de um empréstimo contraído no
exterior, venha a introduzir esses recursos, novamente, no Brasil – integração. No exemplo acima,
não será necessário que o agente integre os valores na economia nacional para que se tenha
consumado o crime. Muito menos os atos inerentes às fases de colocação e de ocultação serão
considerados meros atos preparatórios ou de início do curso de execução, quando então teríamos,
respectivamente, a não punição dos atos preparatórios ou da punição apenas pela tentativa. No caso,
considerando o contexto da lavagem naquela gama de recursos destacados na operação trifásica
acima, haverá um só crime de lavagem de dinheiro consumado, o qual, dada à existência de núcleos
variados de conduta dos tipos penais que o punem, encerrará sua consumação em qualquer daquelas
fases, não se deixando de considerar que as mais próximas do último instante da conduta
prevalecem sobre as mais próximas do seu início61.

2.3. A legislação interna sobre o crime de lavagem de dinheiro

No Brasil, a legislação promulgada para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro
também seguiu a estratégia político-criminal internacional, buscando estabelecer uma
regulamentação mais rigorosa do que a já então encontrada na tipificação dos crimes de receptação
e favorecimento para aqueles delitos tidos como caracteristicamente transnacionais e
particularmente nocivos.
Assim, a tipificação da lavagem de dinheiro, na Lei nº 9.613/1998, deu-se com base e a
partir dos compromissos assumidos no âmbito das Nações Unidas e da Organização dos Estados
Americanos, respectivamente, com a adoção da Convenção de Viena, de 1988, e do RegulamentoModelo da OEA, de 1992, que, por sua vez, já havia sofrido influência das 40 Recomendações do
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GAFI e do texto da Convenção de Estrasburgo.
A Lei nº 9.613/1998 dispõe sobre os crimes de ―lavagem‖ ou ocultação de bens, direitos e
valores, institui medidas voltadas a facilitar a investigação delitiva, define obrigações e pessoas a
elas vinculadas a fim de prevenir a utilização do sistema financeiro para a lavagem de dinheiro, e
cria, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras –
COAF, órgão especializado voltado ao monitoramento e combate aos crimes de lavagem de
capitais.
A definição adotada para a conduta típica parte de um rol taxativo de crimes antecedentes,
tidos como particularmente graves e com características transnacionais, passíveis de gerarem lucros
que ensejam a lavagem de dinheiro. A intenção legislativa era adotar um sistema fechado de
enumeração de crimes antecedentes, de modo a delimitar claramente a incidência do tipo penal
sobre os crimes expressamente escolhidos62.
O crime de lavagem de dinheiro pressupõe a existência de outro crime que o precede, cujo
resultado financeiro o criminoso tenta esconder, disfarçando a origem do proveito que teve em uma
operação aparentemente lícita. Vale observar que não é somente o dinheiro que pode ser objeto do
delito, mas também bens, direitos e outros valores, conforme indica a Lei nº 9.613/98, que regula a
matéria.

2.3.1. Objeto: bem jurídico tutelado

É interessante notar que a essência do tipo não difere, substancialmente, nas legislações
estrangeiras, entretanto, não há uniformidade na doutrina (nacional e internacional) sobre qual seja
o bem jurídico tutelado pelo tipo penal da lavagem e nem mesmo nos diferentes sistemas jurídicos.
Na Suíça, o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora da lavagem é a administração
da justiça. Na Alemanha, não há consenso a respeito da justificação da incriminação da lavagem de
dinheiro: parte considerável da doutrina considera que é a administração da justiça o interesse
tutelado; enquanto outros autores destacam a estreita relação da lavagem de dinheiro com a
criminalidade organizada, a ponto de admitir que o bem jurídico tutelado é a luta contra o crime
62
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organizado. Minoritariamente, sustenta-se que o bem jurídico protegido é a ordem econômica; ou,
até os mesmos bens jurídicos dos delitos antecedentes. Na Itália, também a administração da justiça.
Na Espanha discute-se sobre a necessidade da intervenção penal para fazer frente ao fenômeno da
lavagem de dinheiro. A posição da maioria considera que a lavagem de dinheiro deve ser objeto de
criminalização; todavia, somente nesse ponto existe acordo. Em Portugal, o legislador incluiu o
branqueamento no capítulo dos crimes praticados contra a 'boa administração da justiça'63.
Na doutrina nacional, também inexiste consenso. Existem, com efeito, três posições a
respeito do bem jurídico tutelado no crime de lavagem de dinheiro; a primeira defende que o bem
tutelado pela lavagem é a ordem socioeconômica; ao passo que a segunda defende que o bem a
ser tutelado é administração da justiça; e, por fim, uma terceira corrente sustenta que, por ser a
lavagem um crime pluriofensivo, atinge não somente a ordem econômica como a administração
da justiça e o bem jurídico protegido pelo crime antecedente 64.
Tigre Maia posiciona-se na linha de que a criminalização da lavagem de dinheiro se
justifica como proteção primordial à administração da justiça65. Consideram que o bem jurídico
ofendido é a ordem socioeconômica Raúl Cervini, William Terra Oliveira, Luiz Flávio Gomes66 e
Carla Veríssimo de Carli67. Consideram um crime pluriofensivo que tutela, a um só tempo, os
sistemas econômico e financeiro do país e a administração da justiça, Marcia e Edilson Bonfim68.
Finalmente, Castellar69 conclui não haver propriamente um bem jurídico merecedor da tutela do
Direito Penal, bastando, para reprimir a lavagem de dinheiro, as várias normas fiscalizatórias e
reguladoras que já incidem sobre a atividade econômica e financeira.
Apesar da pluralidade de teorias apresentada pela doutrina, vem prevalecendo com maior
força pela maioria dos doutrinadores brasileiros o entendimento de que o bem jurídico do crime de
Lavagem seria a ordem econômica.
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2.3.2. A Lei nº. 9.613/98 antes das alterações legislativas: a questão do dolo direto
A redação original da Lei nº 9.613/9870, constituída no contexto da segunda geração
legislativa do crime de reciclagem de ativos, contemplava em seu bojo um número determinado de
crimes anteriores. Antes das alterações legislativas promovidas no ano de 2012, a lei trazia, em seu
artigo 1º, um número fechado de condutas que poderiam anteceder o crime de lavagem de dinheiro.
Ao todo, eram oito condutas criminosas elencadas, sendo elas: i) tráfico ilícito de drogas; ii)
terrorismo; iii) contrabando ou tráfico de armas e munições; iv) extorsão mediante sequestro; v)
crimes contra à administração pública (como previstos no Código Penal); vi) crimes contra o
sistema financeiro nacional; vii) crimes praticados por organizações criminosas; e viii) crimes
contra à administração pública estrangeira71.
Ao longo do tempo, a Lei nº 9.613/98 sofreu algumas alterações. A Lei nº 10.467/0272
incluiu o inciso VIII no artigo 1º - ―praticado por particular contra a administração pública
estrangeira‖. Com a Lei nº 10.701/03, operou-se a inclusão do crime de financiamento ao terrorismo
no rol dos crimes antecedentes (início II do artigo 1º - de terrorismo ―e seu financiamento‖).
Hoje, esse rol não mais existe, em razão do que dispõe a Lei nº 12.683/201273, que
determinou que qualquer atividade criminosa pode ser considerada crime antecedente. Esta
mudança legislativa acabou por conferir uma importância ainda maior às varas especializadas, pela
quantidade de situações que hoje podem ser entendidas como crimes antecedentes de lavagem.
A primeira consideração importante quanto ao elemento subjetivo dos crimes de lavagem é
a inexistência do crime culposo, caracterizado, na conformação do tipo por ―comportamento
70
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voluntário desatencioso, voltado a um determinado objetivo, lícito ou ilícito, embora produza
resultado ilícito, não desejado, mas previsível, que poderia ter sido evitado‖. Nos termos do Código
Penal, art. 18, II, o crime culposo ocorre quando há conformação do tipo objetivo não desejado pelo
agente, que produziu o resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Como o delito culposo
só pode existir quando expressamente previsto em tipo legal, não é tal modalidade aplicada nos
crimes de lavagem de dinheiro.
Conforme ensina Tigre Maia74:
A opção legislativa de enunciar as modalidades de crimes pressupostos, especificando-os
no próprio corpo do tipo objetivo, repercute ao nível subjetivo do tipo, tornando mister que
o autor atue com a consciência de que o objeto substancial (bens, direitos e valores)
originou-se da prática de um dos crimes enumerados no dispositivo.

Em sede processual penal, essa opção do legislador leva a um aumento do ônus probatório
do órgão de acusação, que deverá apresentar não só indícios de que o bem se origina de prática de
um dos crimes pressupostos, como, também, de que o reciclador tinha consciência dessa
proveniência75.
Segundo a doutrina tradicional, para que se possa vislumbrar a tipicidade dolosa, faz-se
necessário que o sujeito tenha consciência e vontade de praticar o verbo núcleo do tipo penal, sendo
o primeiro elemento, a consciência ou representação, pressuposto do segundo, à vontade76.
A plena compreensão de realização da conduta ativa ou omissiva é, pois, imprescindível à
afirmação do dolo. Além disso, torna-se imperioso que o agente queira realizar os elementos
componentes da conduta por ele representada, pois a vontade é o ponto nevrálgico no momento em
que se diferencia dolo e imprudência. Não obstante, verifica-se que, para além do dolo direito,
existe o dolo eventual, cuja base legal encontra-se no final do art. 18, I, do Código Penal, que
dispõe que também comete crime doloso quem ―assume o risco de produzir o resultado‖, mesmo
sem desejá-lo diretamente.
Fala-se em dolo eventual quando o agente, embora não desejando diretamente o resultado
típico, não se abstém de agir e, com isso, assume o risco de produzir o resultado. No dolo eventual,
além da representação do resultado como possível (previsão), necessário se faz que o agente
consinta que tal resultado eventualmente ocorra, ou seja, ―é a conduta daquele que diz a si mesmo
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―que aguente‖, ―que se incomode‖, ―se acontecer, azar‖, ―não me importo‖77.

Há, portanto, uma diferença no elemento cognoscitivo e volitivo em relação ao dolo direto.
No dolo eventual, o agente tem conhecimento do resultado possível ou provável de sua
conduta, não o desejando diretamente, mas aceitando ou sedo indiferente a esse resultado
possível ou provável78.

Como ensina Renato Brasileiro79, em regra, os delitos somente são punidos a título de
dolo, salvo quando a lei expressamente ressalvar a modalidade culposa (CP, art. 18, parágrafo
único). Em relação aos crimes dolosos, em regra, os tipos penais admitem tanto a modalidade do
dolo direto, quanto a do dolo eventual. Não há uma enumeração de tipos penais específicos que
comportem o dolo eventual, apesar de existirem tipos penais específicos cuja interpretação exclui
essa possibilidade, geralmente caracterizados pela utilização da expressão ―que sabe‖ ou ―que devia
saber‖, como ocorre nos crimes de receptação80 e de denunciação caluniosa81.
A previsão exclusiva da forma dolosa representa uma importante garantia de imputação
subjetiva, afastando a possibilidade de responsabilização objetiva na seara penal, entretanto, não
resolve, contudo, uma série de questões pendentes, desde a existência ou não de algum elemento
subjetivo especial do tipo, bem como as questões relativas ao dolo eventual e a assunção do risco
nos delitos de lavagem de capitais.
Necessário se faz verificar a aplicabilidade ou não do dolo eventual nos crimes de lavagem
de dinheiro, tendo em vista que, por se tratar de crime autônomo ao seu antecedente, o agente que
opera a lavagem pode não ter relação com o delito do qual originou o ativo. Qual é o grau de
conhecimento, em relação ao crime antecedente, que se exige do operador de ativos para a
configuração do crime de lavagem? A legislação brasileira não é específica neste ponto. Na
doutrina, o assunto também não é pacífico. Autores como Antônio Pitombo e Marco Antônio
Barros defendem que não caberia o dolo eventual no crime de lavagem. Argumentam que:

Parte dos autores, ao examinar o art. 1°, caput e § 1°, da Lei 9.613/1998, afirma a
77

ZAFFARONI, Raúl; PIERANGELI, José. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte geral: 9. ed. V. I. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p. 434.
78
MORO, Sérgio Fernando. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 61.
79
LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 321.
80
BRASIL. Código Penal. Receptação. Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito
próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou
oculte.
81
Ibidem, Denunciação caluniosa. Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial,
instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém,
imputando-lhe crime de que o sabe inocente.

45

possibilidade de o agente assumir o risco de produzir o resultado (art 18, I, in fine, CP).
Entretanto, a intencionalidade de ocultar ou dissimular não dá abrigo à assunção de risco;
ao contrário, exige ação com conhecimento prévio do crime-base, conduzida a partir da
decisão de alcançar o resultado típico82.

Em defesa do dolo eventual posicionam-se Rodolfo Tigre Maia, William Terra de Oliveira,
Renato Brasileiro, Sérgio Moro, dentre outros. Em seu livro ―Crime de Lavagem de Dinheiro‖,
escrito antes do advento da Lei nº 12.683/201283, Sérgio Moro discorre sobre o dolo eventual a
partir da jurisprudência norte-americana, na qual essa modalidade de dolo é aceita por meio da
Teoria da Cegueira Deliberada. Para Moro, não obstante o dolo no crime de lavagem abarque a
consciência da infração penal, ou seja, que o dolo abrange o rol de crimes antecedentes previstos no
tipo penal, a legislação brasileira exige apenas que o indivíduo detenha conhecimento de que o
objeto do crime de lavagem constitui produto de alguma infração penal, ou seja, que o agente
apenas tenha o conhecimento breve de que os bens são oriundos de ilícitos. O conhecimento
detalhado da infração penal prévia, portanto, seria prescindível para a caracterização do dolo direto.
Sérgio Fernando Moro, sintetiza que:

Exige-se apenas que o agente tenha conhecimento de que o objeto da lavagem constitui
produto de alguma atividade criminosa, mas não que ele tenha conhecimento específico de
que espécie de atividade criminosa, o que significa que não se exige do autor da lavagem
conhecimento específico dos elementos e circunstancias do crime antecedente 84.

Renato Brasileiro de Lima também sustenta que é possível a punição do agente que incide,
a título de dolo eventual, na prática dos verbos do artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998, na medida
em que, para o referido autor, os tipos penais, de uma forma geral, aceitam o dolo direito e o dolo
eventual. Portanto, quando pretendem excluir o dolo eventual, é feito o uso da expressão ―que
sabe‖, o que não ocorreu com o caput do artigo 1º da Lei de Lavagem de Capitais, sendo possível,
então, a aplicação do dolo eventual:

Destarte, na medida em que o caput do art. 1º, bem como os tipos penais do § 1º e do §
2º, inciso I, da Lei nº 9.613/98, não fazem uso de expressões equivalentes, inexistindo
referência à qualquer circunstância típica referida especialmente ao dolo ou tendência
interna específica, conclui-se que é perfeitamente possível a imputação do delito de
lavagem tanto a título de dolo direto, quanto a título de dolo eventual. Portanto, o delito
de lavagem restará configurado quer quando o agente tiver conhecimento de que os
valores objeto da lavagem são provenientes de infração penal (dolo direto), quer quando,
82
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ainda que desprovido de conhecimento pleno da origem ilícita dos valores envolvidos, ao
menos tenha ciência da probabilidade desse fato — suspeita da origem infracional —,
agindo de forma indiferente à ocorrência do resultado delitivo (dolo eventual) 85.

Verifica-se que ocorre na sociedade contemporânea, uma natural divisão do trabalho na
atividade de lavagem, raramente coincidindo o agente do crime de lavagem com o agente do crime
antecedente. Os profissionais da lavagem, alvo imediato das leis de combate à lavagem,
dificilmente têm conhecimento preciso do crime antecedente. Exigir tal conhecimento teria um
impacto significativo na eficácia da lei.
Rodolfo Tigre Maia argumenta que a maior dificuldade na aceitação do dolo eventual é sua
proximidade com a culpa consciente e, em consequência, nas enormes dificuldades práticas de se
estabelecer no caso concreto a distinção entre ambas. Assim, partindo de uma análise do Direito
Comparado, o referido autor observa que esta controvérsia quanto ao dolo eventual é sanada em
outros países com a criação da modalidade culposa dos crimes ou deixando explícito no tipo
normativo a incidência ou não do dolo eventual, a partir da utilização, por exemplo, do termo
―sabendo‖, o qual deixa evidente a inadmissibilidade do dolo eventual86.
Tendo em vista que o tipo penal da lavagem de dinheiro não fez esta previsão normativa,
não havendo, assim, a indicação de que é aceito apenas o dolo direto nesta modalidade de ilícito,
Rodolfo Tigre Maia entende que é admissível o dolo eventual:

Diante da inexistência de qualquer restrição, sob a forma de elemento especial
constitutivo do dolo e indicativo de sua natureza (―sabe‖, apontando dolo direito; ou
―devia saber‖, característicos do dolo eventual), e sendo factível sob o ponto de vista
lógico sua ocorrência, é de se concluir cabível o dolo eventual no tipo básico da
―lavagem‖ de dinheiro, com as já apontadas dificuldades para o seu reconhecimento
prático87.

Assim, a melhor interpretação do artigo 1º da Lei nº 9.613/98 é no sentido de que o dolo
deve abranger o conhecimento de que os bens e direitos ou valores envolvidos são provenientes de
atividades criminosas, mas não necessariamente o conhecimento específico de qual atividade
criminosa ou de seus elementos e circunstâncias.
Os adeptos do dolo eventual recorrem, também, ao item 40 da Exposição de Motivos da
Lei nº 9.613/1998, que deixa evidente a intenção do legislador sobre a questão:
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40. Equipara o projeto, ainda, ao crime de lavagem de dinheiro a importação ou exportação
de bens com valores inexatos (art. 1º, § 1º, III). Nesta hipótese, como nas anteriores, exige o
projeto que a conduta descrita tenha como objetivo a ocultação ou a dissimulação da
utilização de bens, direitos ou valores oriundos dos referidos crimes antecedentes. Exige o
projeto, nesses casos, o dolo direto, admitindo o dolo eventual somente para a hipótese do
caput do artigo88.

As soluções no Direito Comparado são variadas, sendo boa parte das leis omissas quanto à
possibilidade específica do dolo eventual, ficando a questão entregue à doutrina e à jurisprudência.

2.3.2.1. A Teoria da Cegueira Deliberada
No direito comparado, como acentua Sérgio Moro89, as leis são bastante omissas quanto à
possibilidade de aplicação do dolo eventual, cabendo aos Tribunais assentar entendimento sobre a
questão. Nesse sentido, destacam-se as construções jurisprudenciais americanas, notadamente no
que tange à noção desenvolvida da doutrina da ―cegueira deliberada‖ (willful blindness) ou do
―afastamento deliberado da consciência‖ (conscious avoidance doctrine), a ser aplicada nas
hipóteses em que o agente tem consciência da possível origem ilícita dos bens por ele ocultados ou
dissimulados, mas, mesmo assim, deliberadamente cria mecanismos que o impedem de aperfeiçoar
sua representação acerca dos fatos. Assim pode ser resumida a ideia geral dessa doutrina:

A justificação substantiva para a regra é que ignorância deliberada e conhecimento positivo
são igualmente culpáveis. A justificativa textual é que, segundo o entendimento comum,
alguém ‗conhece‘ fatos mesmo quando ele está menos do que absolutamente certo sobre
eles. Agir ‗com conhecimento‘, portanto, não é necessariamente agir apenas com
conhecimento positivo, mas também agir com indiferença quanto à elevada probabilidade
da existência do fato em questão. Quando essa indiferença está presente, o conhecimento
‗positivo‘ não é exigido‘90.

A doutrina da cegueira deliberada é uma construção da common law e não está restrita ao
crime de lavagem de dinheiro. Segundo Sergio Fernando Moro91, dois são os casos apontados como
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precedentes; o caso Turner vs. United States, da Suprema Corte, em 1899 e, United States vs.
Jewell, da 9ª Corte de Apelações Federais. A Corte americana entendeu, no Caso Jewell, no qual o
acusado havia transportado 110 libras de maconha do México para os Estados Unidos em um
compartimento secreto de seu carro, que a alegação de que não sabia exatamente a natureza do que
transportava escondido não eliminava a sua responsabilidade criminal, pois ele teria agido com
propósito consciente de evitar conhecer a natureza do produto que transportava.
Renato Brasileiro alerta para a importância da Teoria da Cegueira Deliberada como uma
forma de evitar a atipicidade da conduta, pois, na hipótese de o agente desconhecer a procedência
ilícita dos bens, faltar-lhe-á o dolo da lavagem, com a consequente atipicidade de sua conduta, ainda
que o erro de tipo seja evitável, porquanto não se admite a punição da lavagem a título culposo. Por
isso, é comum que o terceiro responsável pela lavagem de capitais procure, deliberadamente, evitar
a consciência quanto à origem ilícita dos valores por ele mascarados. Afinal, assim agindo, se caso
vier a ser responsabilizado, poderá sustentar a ausência do elemento cognitivo do dolo, ensejando a
absolvição em virtude da atipicidade da conduta92.
Daí a importância da teoria da cegueira deliberada, a ser aplicada nas hipóteses em que o
agente tem consciência da possível origem ilícita dos bens por ele ocultados ou dissimulados, mas,
mesmo assim, deliberadamente cria mecanismos que o impedem de aperfeiçoar sua representação
acerca dos fatos.
Segundo Sergio Moro93, a referida teoria tem sido aceita pelas cortes norte-americanas
quando há prova de: a) que o agente tinha conhecimento da elevada probabilidade de que os bens,
direitos ou valores envolvidos eram provenientes de crime; e, b) que o agente agiu de modo
indiferente a esse conhecimento.
O dolo eventual, entretanto, não se aplica a todos os crimes de lavagem de dinheiro. Os
tipos subsidiários do parágrafo 1º, I, II e III, ao exigirem elemento subjetivo especial, ―a intenção de
ocultação ou dissimulação‖, excluem a possibilidade de cogitar-se o dolo eventual:
§ 1º. Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos
ou valores provenientes de infração penal:
I - os converte em ativos lícitos;
II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito,
movimenta ou transfere;
III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros.
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Da mesma forma os incisos I e II do parágrafo 2º do art. 1º da Lei nº 9.613/98
exigem que o agente tenha conhecimento pleno da origem e natureza criminosa do bem:
§ 2º. Incorre, ainda, na mesma pena quem:
I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores que sabe serem
provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo;
II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade
principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei.

Diferentemente, a tipo penal previsto no caput do art. 1°, não exige conhecimento
específico do agente com relação à origem ilícita do ativo, necessitando apenas que, diante das
circunstâncias do caso concreto, assumiu o risco de produzir o resulto, aplicando-se, neste caso a
doutrina da ―cegueira deliberada‖. Deve ser extraída a indiferença do agente, portanto, caso a caso,
a partir da situação fática tal como apresentada, única forma de se averiguar a existência do dolo
eventual, como bem assevera o eminente Ministro Felix Fischer94: O dolo eventual não é, na
verdade, extraído da mente do autor, mas, sim, das circunstâncias.
Assim, em vista da previsão do art. 18, I, in fine, do Código Penal, é plenamente aplicável
o dolo eventual no crime de lavagem de dinheiro previsto no caput do art. 1° da Lei nº 9.613/1998.
No âmbito do Direito Brasileiro, a teoria da cegueira deliberada teve seu precedente
histórico ligado ao famoso caso do ―assalto ao Banco Central‖, ocorrido no município de Fortaleza,
Ceará95, relativo à subtração da quantia de R$ 164.755.15000 do interior do Banco Central do
Brasil, localizado na cidade de Fortaleza/CE, cuja sentença em 1ª Instância utilizou como
fundamento para condenação de dois empresários, proprietários de uma concessionária de veículos,
a teoria da cegueira deliberada, em virtude dos réus terem recebido a quantia de R$ 980.000,00, em
notas de cinquenta reais em sacos de náilon, pela compra de onze veículos, dentre eles três
Mitsubish L200, dois Mitsubish Pajero Sport e um Pajero Full, sem questionamento quanto à
origem do dinheiro.
Entretanto, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região acabou reformando a sentença
condenatória para absolvê-los, por entender não haver elementos para aplicar a teoria da cegueira
deliberada e, consequentemente, indicar a presença do dolo eventual no tipo penal do inciso II, § 2º
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e do inciso II, § 1º do art. 1.º da Lei n.º 9.613/9896:
Imputação do crime de lavagem em face da venda, por loja estabelecida em Fortaleza, de
11 veículos, mediante o pagamento em espécie: a transposição da doutrina americana da
cegueira deliberada (willful blindness), nos moldes da sentença recorrida, beira,
efetivamente, a responsabilidade penal objetiva; não há elementos concretos na sentença
recorrida que demonstrem que esses acusados tinham ciência de que os valores por ele
recebidos eram de origem ilícita, vinculada ou não a um dos delitos descritos na Lei n.º
9.613/98. O inciso II do § 2.º do art. 1.º dessa lei exige a ciência expressa e não, apenas, o
dolo eventual. Ausência de indicação ou sequer referência a qualquer atividade enquadrável
no inciso II do § 2º.
Não há elementos suficientes, em face do tipo de negociação usualmente realizada com
veículos usados, a indicar que houvesse dolo eventual quanto à conduta do art. 1.º, § 1º,
inciso II, da mesma lei; na verdade, talvez, pudesse ser atribuída aos empresários a falta de
maior diligência na negociação (culpa grave), mas não, dolo, pois usualmente os negócios
nessa área são realizados de modo informal e com base em confiança construída nos
contatos entre as partes.

A discussão acerca da possibilidade do dolo eventual nos delitos de lavagem, aliás,
subsidiou parte das discussões travadas pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal durante o
julgamento da Ação Penal no. 470, popularmente conhecido como caso do ―mensalão‖. Segundo o
entendimento do Pretório Excelso, a elevada probabilidade da procedência criminosa dos bens,
valores ou direitos envolvidos milita em favor do reconhecimento do dolo eventual no delito de
lavagem. A não aceitação do crime de lavagem de dinheiro na modalidade de dolo eventual, nos
termos do acórdão, seria o mesmo que admitir a ocorrência do delito em sua forma mais grave – por
meio de profissionais especializados ou ―terceirizados‖.
Além disso, os Ministros ressaltaram que o caput do artigo 1º da Lei de Lavagem não
exige elemento subjetivo especial, o que afastaria a necessidade de conhecimento específico da
procedência criminosa dos bens, direitos ou valores:

O dolo eventual na lavagem significa, apenas, que o agente da lavagem, embora sem a
certeza da origem criminosa dos bens, valores ou direitos envolvidos quando pratica os atos
de ocultação e dissimulação, tem ciência da elevada probabilidade dessa procedência
criminosa. Não se confundem o autor do crime antecedente e o autor do crime de lavagem,
especialmente nos casos de terceirização da lavagem97.

No voto do relator Ministro Joaquim Barbosa, a análise do dolo eventual tem mais
importância nos casos em que o agente, além de praticar condutas de ocultação ou dissimulação,
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tem ciência da probabilidade da origem criminosa do objeto e que, mesmo após tal ciência, evite
aprofundar seu conhecimento acerca dessa origem, evitando, assim, deliberadamente, ter acesso a
real informação. O ponto de destaque nos votos que embasaram o acórdão foi à discussão acerca da
―teoria da cegueira deliberada‖.

2.3.3. A Lei nº 12.683/12

Depois de longa tramitação foi aprovado o PLS 209/2003 que se transformou na Lei nº
12.683/2012, que entrou em vigor em 10 de julho de 2012 representa um novo marco legal no
combate à lavagem de dinheiro. Busca incorporar ao ordenamento jurídico pátrio recomendações
internacionais acerca do tema. De um modo geral, três foram as principais mudanças produzidas
pela Lei nº 12.683/2012:
a) supressão do rol taxativo de crimes antecedentes. Talvez essa tenha sido a principal
alteração, pois, além de revogar os incisos I a VIII do art. 1º da Lei nº 9.613/98, pondo fim ao rol
taxativo de infrações antecedentes, a Lei nº 12.683/12 alterou a redação do caput do art. 1º, que
passou a prever que a lavagem de capitais estará caracterizada quando houver a ocultação ou
dissimulação de bens, direitos ou valores, provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
O novo texto legal apresenta o crime de lavagem como a conduta de ―ocultar ou dissimular
a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou
valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal‖. Assim, contravenções penais
altamente lucrativas, como o jogo do bicho ou a exploração de jogos do azar em geral (cassinos
clandestinos, bingos eletrônicos, caça-níqueis), estão abrangidos pela lei. O Brasil passa a ter,
agora, uma legislação de terceira geração98.
b) fortalecimento do controle administrativo sobre setores sensíveis à reciclagem de
capitais;
c) ampliação das medidas cautelares patrimoniais incidentes sobre a lavagem de capitais e
sobre as infrações antecedentes, além da regulação expressa da alienação antecipada, que tem o
objetivo precípuo de assegurar a preservação do valor dos bens constritos99.
Além da maior abrangência em relação às hipóteses de incidência da lei, ocorrida com a
exclusão do rol específico dos crimes anteriores, destaca-se a supressão da expressão ―que sabe‖,
98
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contida no art. 1º, § 2º, I, da Lei nº 9.613/98:

§ 2º. Incorre, ainda, na mesma pena quem: I - utiliza, na atividade econômica ou financeira,
bens, direitos ou valores que sabe serem provenientes de qualquer dos crimes antecedentes
referidos neste artigo; (Redação anterior à Lei nº 12.683/12).

A partir dessa alteração, verificam-se duas formas de interpretação para o novo texto legal.
Na primeira, há a manutenção da opção que criminaliza as condutas praticadas com dolo direto e
veda a responsabilização por dolo eventual. Na segunda, altera-se o entendimento, expandindo o
tipo penal e possibilitando a criminalização da conduta praticada mediante dolo eventual.
A segunda alteração, concernente à supressão da expressão ―que sabe‖ reinaugurou a
discussão sobre a possibilidade de realização do tipo mediante dolo eventual. Em decorrência da
reforma legislativa, tem prevalecido o entendimento de que é cabível a aplicação de pena pelo
cometimento do crime de lavagem de dinheiro para aquele que, mesmo sem desejar o resultado,
assume o risco de produzi-lo. Os defensores da possibilidade assim argumentam:

Se na redação atual a expressão ―que sabe serem‖ foi retirada, trata-se de mais uma clara
evidência da admissão (ou ratificação) do dolo indireto, já que ao agente não se exige mais
que ―sabe serem‖ provenientes, exigindo-se, conclusivamente, pela interpretação de que
agora ele – quando utiliza – ―deveria saber‖ ou ―assumisse o risco‖ de que os bens, direitos
e valores sejam provenientes de infração penal. (...) A punição pela prática do delito, em
dolo eventual, por terceiro ―lavador do dinheiro‖, é de fato, aspecto que ―torna ou mantém a
Lei mais eficiente‖, como a própria Lei, em seu enunciado, pretende ser. O seu contrário,
afastar-se a possível incidência do dolo indireto/alternativo ou eventual, seria tornar a lei
mais branda, impensável em uma reforma legislativa dessa natureza 100.

Badaró e Bottini101 indicam que, após a reforma promovida pela Lei nº 12.683/2012, o
entendimento do legislador foi no sentido de permitir a responsabilização por dolo eventual no caso
de incidência no art. 1º, § 2º, I, da Lei nº 9.613/1998:

A supressão da expressão ―que sabe‖ teve o claro objetivo de agregar punição pelo dolo
eventual no caso de uso dos bens de origem suja. Ou seja, o legislador estendeu a tipicidade
àquele que suspeita da proveniência infracional dos bens, e ainda assim os utiliza na
atividade econômica ou financeira, assumindo o risco de praticar lavagem de dinheiro.

Conforme se observa, a admissão da conduta típica de lavagem de capitais com elemento
subjetivo na modalidade de dolo eventual era vislumbrada ainda antes da reforma introduzida pela
100
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Lei nº 12.683/2012. Com o advento da referida lei, e a consequente exclusão da expressão ―que
sabe‖, antes presente no art. 1º, §2º, I, da Lei nº 9.613/1998, restou evidenciada a intenção do
legislador de penalizar aqueles que assumem o risco de promover a ocultação ou dissimulação de
bens ou valores ilícitos, quando, por exemplo, utilizam tais objetos na atividade econômica ou
financeira, com nítida suspeita de que sejam produtos de atividade criminosa.
Outra questão relevante neste ponto é o fato de o referido parágrafo segundo não prever o
elemento subjetivo específico de ―para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou
valores provenientes de infração penal‖, tal como previsto no §1º, caput, do art. 1º da Lei nº
9.613/1998. Tal circunstância demonstra que o legislador pátrio seguiu a estrutura do tipo de
utilização constante no paradigma internacional, favorecendo a interpretação de que é admissível a
penalização do crime com base no dolo eventual102.
Com as mudanças produzidas pela Lei nº 12.683/12, admitindo que qualquer infração
doravante possa figurar como crime antecedente da lavagem de dinheiro, é importante ressaltar,
também, que a tipificação delituosa prevista no caput do art. 1º da Lei 9.613, na modalidade de
ocultação ou dissimulação, demanda a prática de um ato de mascaramento do produto direto ou
indireto da infração antecedente. Isto significa dizer que o uso aberto do produto da infração
antecedente não caracteriza a lavagem de capitais. Logo, se determinado criminoso utiliza o
dinheiro obtido com a prática de crimes patrimoniais para comprar imóveis em seu próprio nome,
ou se gasta o dinheiro obtido com o tráfico de drogas, em viagens ou restaurantes, não há que se
falar em lavagem de capitais103.
Fausto De Sanctis destaca que, no crime de lavagem de capitais104:

A punição somente se justifica quando a conduta não seja mero desdobramento natural do
delito antecedente, uma vez que a punição apenas se legitima ao se verificar de modo
peculiar e eficiente de dificultar a punição do Estado. Exige-se uma conduta (ação ou
omissão) voltada especificamente à lavagem.

Portanto, se o agente compra um imóvel com o produto da infração antecedente e registrao em seu nome, não há que se falar na prática do tipo objetivo da lavagem de capitais, entretanto, se
o agente registra o imóvel no nome de um ―laranja‖, a fim de dificultar o rastreamento dos valores
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ilícitos, então, nesse caso, haverá a conduta típica da lavagem de capitais.
Neste mesmo sentido, Gustado Henrique Badaró 105 (2013, p. 67) ensina que a simples
ocultação do capital, caso objetive o futuro uso aberto do mesmo, não enseja a tipificação de
lavagem de dinheiro, através do seguinte exemplo:

Se alguém rouba um banco e enterra o dinheiro para depois usá-lo para aquisição de bens
para consumo pessoal, como carros ou imóveis, oculta o dinheiro do ponto de vista
objetivo, mas não há tipicidade de lavagem de dinheiro porque sua intenção não é a
reciclagem do capital, mas apenas exaurir o crime antecedente.

Diante do exposto, verifica-se que o mero aproveitamento do crime antecedente, ou seja, o
proveito econômico ou o usufruto da infração antecedente é ato irrelevante para configuração do
delito de lavagem de capitais.
Assim, para que haja a configuração do delito de lavagem de dinheiro são necessários três
requisitos, quais sejam: a) o mascaramento do produto da infração penal antecedente; b) a intenção
e a vontade de reintegrar os bens, direitos ou valores provenientes da infração penal no sistema
econômico financeiro como se lícito fosse; c) que os bens, direitos ou valores obtidos através da
infração antecedente sejam passíveis de proveito econômico.
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3. O CASO DA LAVA JATO E A COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL

A operação lava jato teve início em 2014, chegando à 70ª fase, em 18 de dezembro de
2019106. É a maior operação policial contra a corrupção e a mais ampla investigação criminal
relacionada a desvios de verbas públicas no Brasil, apresenta fato incontestável: a forma decisiva
como a cooperação jurídica internacional pode colaborar para o deslinde da autoria e materialidade
de diversos crimes, representando um mecanismo de obtenção de provas processuais fundamental
para a comprovação cabal de fatos criminosos e para a recuperação de ativos ilícitos localizados no
exterior.
Apresentam-se, neste capítulo, os índices que comprovam como a importância da
cooperação internacional em matéria penal atua para que as fronteiras entre os países não impeçam
que crimes transnacionais sejam punidos.

3.1. Origem do Caso
O nome do caso, ―Lava Jato‖, decorre do uso de uma rede de postos de combustíveis e lava
a jato de automóveis para movimentar recursos ilícitos pertencentes a uma das organizações
criminosas inicialmente investigadas. Embora a investigação tenha avançado para outras
organizações criminosas, o nome inicial se consagrou.
A Lava Jato já apontou irregularidades na Petrobras, maior estatal do país, bem como em
contratos vultosos, como o da construção da usina nuclear Angra 3. Possui hoje desdobramentos no
Rio de Janeiro, em São Paulo e no Distrito Federal, além de inquéritos criminais junto ao Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça para apurar fatos atribuídos a pessoas com
prerrogativa de função. Ainda há equipes da operação atuando nos Tribunais Regionais Federais das
2ª (RJ/ES) e 4ª (RS/SC/PR) Regiões.
Estima-se que o volume de recursos desviados dos cofres públicos esteja na casa de bilhões
de reais. Soma-se a isso a expressão econômica e política dos suspeitos de participar dos esquemas
de corrupção investigados
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No primeiro momento da investigação, desenvolvido a partir de março de 2014, perante a
Justiça Federal em Curitiba, foram investigadas e processadas quatro organizações criminosas
lideradas por doleiros, que são operadores do mercado paralelo de câmbio. Na primeira operação,
deflagrada em março de 2014, a investigação apontou atuação de quatro doleiros que comandavam
quatro núcleos que trocavam informações e práticas ilícitas entre si. Entre os presos, os quatro
doleiros: Nelma Kodama, Raul Srour, Alberto Youssef e Carlos Habib Chater. Foram efetuadas 28
prisões; 19 conduções coercitivas; 81 buscas e apreensões107. Depois, o Ministério Público Federal
recolheu provas de um imenso esquema criminoso de corrupção envolvendo a Petrobras.
Nesse esquema, que durou pelo menos dez anos, grandes empreiteiras organizadas em
cartel pagavam propina para altos executivos da estatal e outros agentes públicos. O valor da
propina variava de 1% a 5% do montante total de contratos bilionários superfaturados 108. Esse
suborno era distribuído por meio de operadores financeiros do esquema, incluindo doleiros
investigados na primeira etapa109.

3.2. O esquema do desvio de dinheiro da Lava Jato

Em um cenário normal, empreiteiras concorreriam entre si, em licitações, para conseguir
os contratos da Petrobras, e a estatal contrataria a empresa que aceitasse fazer a obra pelo menor
preço. Neste caso, as empreiteiras se cartelizaram em um ―clube‖ para substituir uma concorrência
real por uma aparente. Os preços oferecidos à Petrobras eram calculados e ajustados em reuniões
secretas nas quais se definia quem ganharia o contrato e qual seria o preço, inflado em benefício
privado e em prejuízo dos cofres da estatal. O cartel tinha até um regulamento, que simulava regras
de um campeonato de futebol, para definir como as obras seriam distribuídas. Para disfarçar o
crime, o registro escrito da distribuição de obras era feito, por vezes, como se fosse a distribuição de
prêmios de um bingo.
As empresas precisavam garantir que apenas aquelas do cartel fossem convidadas para as
licitações. Por isso, era conveniente cooptar agentes públicos. Os funcionários não só se omitiam
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em relação ao cartel, do qual tinham conhecimento, mas o favoreciam, restringindo convidados e
incluindo a ganhadora dentre as participantes, em um jogo de cartas marcadas. Segundo
levantamentos da Petrobras, eram feitas negociações diretas injustificadas, celebravam-se aditivos
desnecessários e com preços excessivos, aceleravam-se contratações com supressão de etapas
relevantes e vazavam informações sigilosas, entre outras irregularidades.
Os operadores financeiros ou intermediários eram responsáveis não só por intermediar o
pagamento da propina, mas, especialmente, por entregar a propina disfarçada de dinheiro limpo aos
beneficiários. Em um primeiro momento, o dinheiro ia das empreiteiras até o operador financeiro. O
repasse era feito em espécie, por movimentação no exterior e por meio de contratos simulados com
empresas de fachada. Num segundo momento, o dinheiro ia do operador financeiro até o
beneficiário em espécie, por transferência no exterior ou mediante pagamento de bens (ver Gráfico
1, em anexo).
Outra linha da investigação – correspondente à sua verticalização – começou em março de
2015, quando o então procurador-geral da República Rodrigo Janot apresentou ao Supremo
Tribunal Federal (STF) 28 petições para a abertura de inquéritos criminais destinados a apurar fatos
atribuídos a 55 pessoas, das quais 49 eram titulares de foro por prerrogativa de função (―foro
privilegiado‖). Eram pessoas que à época integravam ou estavam relacionadas a partidos políticos
responsáveis por indicar e manter os diretores da Petrobras. Elas foram citadas em colaborações
premiadas, feitas na primeira instância mediante delegação do procurador-geral. A primeira
instância passou a investigar os agentes políticos sem foro por prerrogativa de função, por
improbidade administrativa, nas áreas cível e criminal110.
Essa repartição política revelou-se mais evidente em relação às seguintes diretorias: de
Abastecimento, ocupada por Paulo Roberto Costa, entre 2004 e 2012, indicado pelo PP, com
posterior apoio do PMDB; de Serviços, ocupada por Renato Duque, entre 2003 e 2012, indicado
pelo PT; e Internacional, ocupada por Nestor Cerveró, entre 2003 e 2008, indicado pelo
PMDB111.(ver Gráfico 2, em anexo).
Para o Procurador-geral da República, esses grupos políticos agiam em associação
criminosa, de forma estável, com comunhão de esforços e unidade de desígnios para praticar
diversos crimes, entre os quais corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Fernando Baiano e João
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Vacari Neto atuavam no esquema criminoso como operadores financeiros, em nome de integrantes
do PMDB e do PT.

3.3. O papel da Autoridade Central e o Departamento de Recuperação de Ativos e
Cooperação Jurídica Internacional

Afora todas as repercussões e desdobramentos que as investigações criminais relacionadas
à operação ―lava jato‖ tem causado junto à sociedade e às instituições brasileiras, o aperfeiçoamento
dos órgãos nacionais no combate ao crime em seu viés internacional, tem seu papel fundamental.
Conforme observa Isalino Antonio (Assessor do Departamento de Recuperação de Ativos
e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça e do Ministério da Justiça e
Segurança Pública), essa constatação pode ser demonstrada com um rápido panorama sobre os
números e o desempenho obtido, até o presente momento, em relação aos pedidos de cooperação
jurídicos internacionais relacionados ao tema. Estes reforçam os bons resultados que podem ser
alcançados quando há conscientização das autoridades nacionais sobre a necessidade de
enfrentamento ao aspecto internacional do crime, aliado à existência de uma autoridade central e
instituições preparadas e coordenadas para atuar com essa matéria112.
A Autoridade Central é um conceito consagrado no Direito Internacional e visa a
determinar um ponto unificado de contato para a tramitação dos pedidos de cooperação jurídica
internacional, com vistas à efetividade e à celeridade desses pedidos. A principal função da
Autoridade Central é buscar maior celeridade e efetividade aos pedidos de cooperação jurídica
internacional em matéria penal ou civil.
As funções e finalidades da denominada ―Autoridade Central‖ foram previstas pela
primeira vez no âmbito da Convenção da Haia de 1965, sendo concebida como órgão técnico
nacional designado por cada um dos Estados Partes de um tratado para centralizar comunicações e
ações de cooperação jurídica internacional. No âmbito de atribuições da Autoridade Central,
encontram-se as seguintes missões: receber, tramitar e analisar os requisitos de admissibilidade dos
pedidos de cooperação jurídica internacional; estabelecer um canal direto e central de comunicação
com jurisdições estrangeiras; aplicar a experiência adquirida em casos semelhantes para tornar a
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cooperação jurídica mais célere e efetiva; cobrar o cumprimento e monitorar o andamento das
solicitações de cooperação jurídica internacional; e difundir às autoridades e cidadãos nacionais
temas relacionados à cooperação jurídica internacional.
Dentro da função de Autoridade Central para a cooperação jurídica internacional exercida
no Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria
Nacional de Justiça e Cidadania (DRCI/SNJ) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, cumpre
à Coordenação-Geral de Recuperação de Ativos (CGRA) realizar a análise e a tramitação dos
pedidos de assistência jurídica internacional em matéria penal, incluindo aqueles que versam sobre
recuperação de ativos no exterior.
Uma das principais metas do Estado brasileiro no combate ao crime organizado é tornar-se
mais eficiente na recuperação de ativos de origem ilícita. Para isso foi criado o Departamento de
Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) no âmbito da Secretaria
Nacional de Justiça (Senajus) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O
DRCI/Senajus, por meio de sua Coordenação-Geral de Cooperação Jurídica Internacional,
desempenha importante papel na atividade estatal de recuperação de ativos de origem ilícita.
As competências do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica
Internacional estão atualmente dispostas no art. 14 do Anexo I do Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro
de 2019, que aprovou a estrutura regimental do Ministério da Justiça e Segurança Pública, dentre
outras providências113.
A existência da Autoridade Central facilita a identificação das contrapartes nacionais e
estrangeiras, que sabem a quem se dirigir em questões relacionadas à cooperação jurídica
internacional no seu próprio país e, no caso das autoridades centrais estrangeiras, também no
exterior.

3.4. Cooperação ativa e passiva na Lava Jato

Atualmente, mais de quatro mil pedidos de cooperação jurídica em matéria penal e em
recuperação de ativos, estão em andamento. Os dados a seguir foram extraídos do Relatório de
Gestão da Secretaria de Cooperação Internacional (SCI) da Procuradoria-Geral da República
113
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relativo ao biênio 2017/2019, órgão inserido na estrutura do gabinete da Procuradora-Geral da
República, com atribuição de auxiliar em assuntos de cooperação jurídica internacional com
autoridades estrangeiras e organismos internacionais, bem como no relacionamento com órgãos
nacionais voltados às atividades próprias da cooperação internacional. A Secretaria de Cooperação
Internacional atua como centro de apoio operacional aos Procuradores da República em matéria de
assistência jurídica internacional, extradição e transferência de processos e de condenados. Executa,
quando cabível, pedido passivo de cooperação internacional em matéria penal (pedidos de bloqueio
de bens oriundos de atividades ilícitas, bloqueio de contas e obtenção de informações sobre dados
bancários, cooperação em interrogatórios, busca e apreensão de bens). Acompanha casos em
matéria extradicional e outras medidas compulsórias (deportação e expulsão). Busca soluções por
meio de contatos informais e pelas redes de cooperação, para as mais diversas questões jurídicas.
Nos últimos dois anos tramitaram na Secretaria de Cooperação Internacional 4.576
Procedimentos de Cooperação Internacional (PCI), sendo 2.092 do acervo existente em 18 de
setembro de 2017, e 2.484 autuados pela atual gestão (2017-2019). Nesse período, 2.983 PCIs
foram finalizados e, atualmente, há 1.593 procedimentos em andamento. (Tabela 1, em anexo)
O total de 2.484 Procedimentos de Cooperação Internacional instaurados referem-se ao
cumprimento de solicitações de assistência jurídica ativas e passivas em matéria cível, penal e de
alimentos internacionais, distribuídos conforme Gráfico 3, em anexo114:
Quanto aos países demandantes e demandados em relação aos 2.484 PCIs autuados na
atual gestão (18 de setembro de 2017 a 4 de setembro de 2019), temos que 1.428 PCIs referem-se a
solicitações passivas envolvendo 74 Estados estrangeiros diferentes e 1056 pedidos de cooperação
ativa foram destinados a 88 países (Mapas 1 e 2).
Cumpre esclarecer que o número de pedidos passivos de cooperação jurídica em matéria
penal não corresponde exatamente ao número de PCIs instaurados, pois um mesmo pedido pode
conter diligências que devem ser cumpridas em locais diversos e de formas distintas, sendo,
portanto, instaurado mais de um procedimento para a execução das medidas solicitadas pelas
autoridades estrangeiras115.
Sobre os procedimentos conexos à Lava Jato, no período de 2014 a 2019, registraram-se
497 pedidos passivos (Brasil como país demandado) de cooperação jurídica em matéria penal
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oriundos de 39 países, quais sejam: Andorra, Antígua e Barbuda, Argentina, Áustria, Bahamas,
Bélgica, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, Equador, Espanha, Estados
Unidos da América, França, Grécia, Guatemala, Holanda, Honduras, Israel, Itália, Liechtenstein,
México, Moçambique, Noruega, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, Portugal, Reino Unido,
República Dominicana, Singapura, Suécia, Suíça, Ucrânia, Uruguai e Venezuela, sendo o Peru o
maior demandante, com 39,2% das solicitações, seguido pela Suíça, com 22,6%. (Mapa 3, em
anexo).
Nos casos de cooperação ativa (Brasil como país demandante), foram 384 pedidos
enviados a 61 países, tendo como principal destino a Suíça (31,1%), seguido dos Estados Unidos
(12,5%). Os pedidos foram feitos aos seguintes países: Alemanha, Andorra, Angola, Antígua e
Barbuda, Argentina, Áustria, Bahamas, Bélgica, Canadá, China, Coreia do Sul, Dinamarca, El
Salvador, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos da América, França, Gibraltar,
Grécia, Guatemala, Holanda, Hong Kong, Ilhas de Jersey, Ilhas de Man, Ilhas Cayman, Ilhas
Guemsey, Ilhas Virgens Britânicas, Índia, Irlanda, Israel, Itália, Liechtenstein, Luxemburgo, Macau,
Mônaco, Noruega, Nova Zelândia, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Reino Unido, República
Dominicana, Rússia, Senegal, Singapura, Suécia, Suíça, Taiwan, Uruguai e Venezuela.
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(Mapa 3,

em anexo).
No que diz respeito ao objeto dos pedidos relativos aos 2.484 Procedimentos de
Cooperação Internacionais instauradas, a maior parte dos pedidos passivos refere-se à oitiva de
investigados e oitiva de testemunhas, vítimas ou peritos na fase extrajudicial, informação sobre
investigação e processos e outros atos de comunicação processual. (Gráfico 4, em anexo).
No caso dos pedidos ativos, os principais objetos são: citação, obtenção de documentos
sujeitos a sigilo financeiro ou fiscal, bloqueio de ativos financeiros, localização de investigado,
denunciado e executado e repatriação de ativos com expressão econômica. (Gráfico 5, em anexo).
A maior parte dos pedidos de cooperação passiva geral é originária de investigações ou
processos relativos a ―Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores‖ (168
ocorrências), seguido do ―Crime de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores oriundos
da Corrupção (129 ocorrências) e do ―Crime de Corrupção Ativa em Transação Comercial
Internacional‖, com 126 ocorrências. (Gráfico 6, em anexo).
Já no caso dos pedidos da cooperação ativa geral, os principais são: ―Organização
Criminosa‖ (177 ocorrências), seguido do ―Crime de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou
116
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Valores‖, com 172 ocorrências, do ―Crime de Corrupção Ativa‖ (131 ocorrências) e, do ―Crime de
Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores oriundos da Corrupção, com 128 ocorrências.
(Gráfico 7, em anexo)
O Relatório de Gestão do biênio 2017-2019 também fornece os seguintes dados:
Quanto à base convencional, os tratados mais utilizados nos casos da cooperação penal
passiva são a Convenção de Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal da CPLP, o Tratado
Bilateral de Assistência Mútua em Matéria Penal com o Peru, a Convenção das Nações Unidas
Contra a Corrupção (Convenção de Mérida) e a Convenção das Nações Unidas contra o Crime
Organizado Transnacional (Convenção de Palermo)117.
Já no caso da cooperação ativa menciona-se, sobretudo, a Convenção das Nações Unidas
contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo), a Convenção das Nações
Unidas Contra a Corrupção (Convenção de Mérida) e o Tratado Bilateral de Assistência Mútua em
Matéria Penal com os Estados Unidos118.
No tocante ao cumprimento de pedidos passivos, as unidades do Ministério Público
Federal no Paraná, em São Paulo e no Rio de Janeiro são aquelas nas quais estão em tramitação o
maior número de procedimentos destinados à execução das solicitações estrangeiras119.
Sobre as Unidades da Federação que demandaram pedidos de cooperação a Estados
estrangeiros, destacam-se Rio de Janeiro com 190 pedidos, seguido do Paraná com 158 e São Paulo
137120.
A respeito do tempo médio de tramitação dos Procedimentos de Cooperação Internacional,
desde sua atuação até a finalização, tem-se que os casos da cooperação penal passiva tramitam em
88 dias e da cooperação penal ativa 218 dias121.
Cumpre-se destacar aqui que a investigação criminal brasileira que mais havia gerado
maior quantidade de pedidos de cooperação tramitados pelo DRCI foi a operação Banestado e seus
desmembramentos, deflagrada no início da década passada, havendo registros de 186 solicitações
de assistência jurídica. Entretanto, no caso Banestado quase todos pedidos de cooperação foram
destinados a um único país, os Estados Unidos da América122.
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A Operação Lava Jato, com seus cinco anos de existência, já superou amplamente esses
números, tanto em quantidade de pedidos, como, principalmente, pela vasta quantidade de países
envolvidos, fato que se tornou sua característica mais marcante no âmbito da cooperação jurídica
internacional, acompanhada também da diversidade de medidas solicitadas.
Além do grande quantitativo de pedidos de cooperação jurídica, outro indicador que
demonstra o aumento da efetividade e da celeridade na obtenção de medidas processuais e provas
no exterior refere-se aos resultados obtidos até o momento.
Desta forma, os pedidos de cooperação jurídica formalizados no âmbito da Operação Lava
Jato vêm obtendo resultados muito satisfatórios, até mesmo acima da média, se comparados ao
parâmetro geral dos demais casos. Isso não só pela quantidade de restituições cumpridas já obtidas,
mas também pelos prazos de obtenção dessas respostas, as quais, em sua grande maioria,
encontram-se abaixo da média geral.
Esses dados estatísticos, além de servir como demonstração transparente da atuação do
DRCI/SNJ no âmbito da cooperação jurídica nos casos da operação "lava jato", demonstra a
possibilidade efetiva de atuação da Autoridade Central junto a países de diversos continentes,
mediante a comunicação aproximada, esclarecimentos diários de detalhes para agilizar as
diligências e monitoramento dos casos no exterior.
Ademais, essa conscientização dos órgãos nacionais é reforçada também pela atuação
proativa do DRCI, que atuando na qualidade de Autoridade Central para os pedidos de cooperação
jurídica, vem acompanhando e monitorando esses casos por setor especializado, realizando contatos
próximos com as autoridades centrais dos países estrangeiros e coordenando-se internamente com
os órgãos nacionais requerentes.

3.5. O destino do dinheiro recuperado

Além dos pedidos de cooperação jurídica internacional, a Operação Lava Jato apresenta
números expressivos envolvendo a recuperação de ativos no exterior. Com frentes em quatro
estados brasileiros, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal, a investigação já realizou
881 pedidos de cooperação internacional. De acordo com dados do Ministério Público Federal, até 5
de julho de 2019, foram feitos 184 acordos de colaboração premiada firmados com pessoas físicas,
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18 acordos de leniência e 1 termo de ajustamento de conduta123.
De acordo com dados do Ministério da Justiça, já foi possível obter confirmação oficial
sobre o bloqueio no exterior de cerca de US$ 612 milhões e a repatriação definitiva de US$ 166
milhões. Esses valores recuperados no exterior já representam mais de 50% do total repatriado
historicamente mediante mecanismos de assistência jurídica internacional.
De acordo com a Secretaria de Cooperação Internacional do Ministério da Justiça, já foram
bloqueados no exterior mais R$ 2,1 bilhões, em bens e valores. Esses recursos, em sua maioria,
encontram-se na Suíça, mas também estão vinculados a contas bancárias em Mônaco, Singapura,
Luxemburgo, Ilhas Jersey, Ilhas Guernsey, Estados Unidos, entre outros. (Mapa 4, em anexo)
Este valor coincide com os números publicados pela Polícia Federal, em seu site, relativo à
Operação Lava Jato124. (Tabela 2, em anexo)
Estes altos índices observados decorrem, em boa parte, dos acordos de delação premiada,
nos quais os réus colaboradores se comprometem a identificar e a auxiliar na recuperação de ativos
que foram desviados e mantidos no exterior, fato que pode dispensar a necessidade de aguardar o
trânsito em julgado dos processos para se obter a perda desses valores, aliado à atuação próxima
entre as autoridades centrais dos países e entre os respectivos órgãos de investigação e
persecução125.
Somente em Curitiba, na 1ª Instância da Justiça Federal, está previsto a recuperação de
14,3 bilhões. Estes altos índices observados decorrem, em boa parte, dos acordos dos acordos de
colaboração premiada, nos quais os réus colaboradores se comprometem a identificar e a auxiliar na
recuperação de ativos que foram desviados e mantidos no exterior, fato que pode dispensar a
necessidade de aguardar o trânsito em julgado dos processos para se obter a perda desses valores,
aliado à atuação próxima entre as autoridades centrais dos países e entre os respectivos órgãos de
investigação e persecução.
Na 1ª Instância da Justiça Federal, em Curitiba, está previsto a devolução de 2,1, bilhões
em multas compensatórias decorrentes dos 49 acordos de colaboração; dos 14 acordos de leniência,
a devolução de 12,4 bilhões. Nessa mesma Instância, foram devolvidos aos cofres públicos

123

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Caso Lava Jato. Resultados. 1ª Instância / Curitiba. Disponível em: <
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/resultadoso>. Acesso em: 20 jan. 2020.
124
BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Operação Lava Jato: números. Disponível em:<
http://www.pf.gov.br/imprensa/lava-jato/numeros-da-operacao-lava-jato>. Acesso em: 20 jan. 2020
125
GIACOMET JÚNIOR, Isalino Antonio. Cooperação em Pauta. Cinco anos de Operação Lava Jato, / nº 49, março
2019. Disponível em:<file:///C:/Users/windows/Downloads/copy_of_CooperaoemPautaMaro2019%20(1).pdf>. Acesso
em: 20 out. 2019.

65

(Petrobrás, União...) 4 bilhões126.
Os resultados da Operação Lava Jato na 1ª Instância da Justiça Federal do Rio de Janeiro
apontam que dos 37 acordos de colaboração premiada foram ressarcidos e pagos os valores de 945
milhões em multas compensatórias e, dos 13 acordos de leniência, foram ressarcidos e pagos em
multas compensatórias 145 milhões. Nessa mesma Instância, 250 milhões de valores recuperados
foram liberados para o pagamento de 13º atrasado de 146 mil aposentados e pensionistas do Estado
do Rio de Janeiro127.
Com exceção das hipóteses constitucionalmente previstas, o Código de Processo Penal128
determina que o recolhimento dos valores do Tesouro Nacional deixa ao juízo discricionário das
autoridades governamentais a aplicação final dos recursos auferidos; assim, o dinheiro recuperado é
direcionado a uma conta judicia até que se encerre a tramitação do processo do qual se originou.
Com a decisão transitada em julgado, os recursos terão seu destino especificado129.
Dessa forma, no caso da Operação Lava Jato, a grande monta dos recursos reavidos deverá
retornar aos cofres da Petrobras, como já ficou comprovado pelos dados da 1ª Instância da Justiça
Federal de Curitiba, uma vez que a estatal foi a maior prejudicada pelos esquemas de propinas e
desvios de verba investigados. Já no último bimestre de 2016, haviam sido realizadas três
devoluções à Petrobras, totalizando uma restituição de mais de R$ 500 milhões de reais. Segundo a
Procuradora da República, Paula Conti Thá, esta restituição aos cofres da petroleira é considerada a
maior devolução de valores a uma vítima já realizada pelo judiciário brasileiro130.

O Ministério Público Federal (MPF), por meio da força-tarefa Lava Jato em Curitiba,
realizou nessa quinta-feira (24), a devolução de R$ 424.952.537,74 aos cofres da Petrobras,
referentes a acordos de leniência com pessoas jurídicas no âmbito da operação, além da
126
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repatriação de valores decorrentes de renúncias voluntárias de três réus já condenados. Os
valores já foram depositados diretamente para a estatal.
Do total devolvido nesta quinta-feira, R$ 313.079.412, 83 fazem parte de uma parcela do
acordo de leniência do Grupo Technip; R$ 44.821.429,39 referem-se ao acordo de leniência
da Camargo Corrêa e R$ 67.051.695,52 são provenientes das renúncias voluntárias. Com
mais esta devolução, o total de valores efetivamente devolvidos para a Petrobras no âmbito
da Lava Jato atinge a quantia de R$ 3.023.990.764,92131.

Esses dados estatísticos, além de servirem como demonstração transparente da atuação do
DRCI/ SNJ no âmbito da cooperação jurídica nos casos da Operação Lava Jato, retratam também a
atuação efetiva da Autoridade Central brasileira junto a países de diversos continentes, mediante a
comunicação aproximada, esclarecimentos diários de detalhes para agilizar as diligências e
monitoramento dos casos no exterior. Tais resultados revelam, na prática, o amadurecimento das
instituições, o eficiente trabalho e o aperfeiçoamento das autoridades nacionais que atuam com
processos criminais sobre o tema da cooperação jurídica internacional, compreendida atualmente
como ferramenta acessível e cada vez mais eficiente para o combate internacional ao crime e para a
realização da justiça.
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4. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL

O combate ao crime de lavagem de capitais em nível internacional é extremamente
importante para o êxito na investigação do delito. Isto porque, não raro, a aludida conduta criminosa
se estende para além das fronteiras nacionais e encontra na extraterritorialidade condições propícias
para a efetiva dissimulação da vantagem ilícita, viabilizando, assim, a sua introdução no mercado
lícito. Por isso, faz-se necessária a cooperação internacional para a eliminação dos crimes
transnacionais, sobretudo a lavagem de capitais, tendo como principal finalidade evitar que as
fronteiras sejam obstáculo para investigar e penalizar os agentes criminosos.
O crime de lavagem de dinheiro é, essencialmente, transnacional. Apesar de ser
plenamente possível o mascaramento da origem ilícita de capitais obtidos no mesmo local do
cometimento do crime antecedente, a remessa de valores para países estrangeiros dificulta sua
recuperação e a comprovação da prática de condutas ilícitas. Desta forma, para se obter uma
política criminal efetiva é fundamental que exista cooperação entre os Estados, o que ocorre,
primordialmente, por meio de convenções e tratados.
A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção132, ratificada pelo Decreto
Legislativo nº 348, de 18 de maio de 2005, e promulgada pelo Decreto Presidencial nº 5.687, de 31
de janeiro de 2006133, é o maior e mais completo instrumento global e juridicamente vinculante
contra a corrupção, tratou de diversos aspectos do tema, tendo sido fundamentada em quatro tópicos
especiais: a) medidas preventivas; b) criminalização e aplicação da lei; c) cooperação internacional;
e d) recuperação de ativos. Cada um destes tópicos será analisado a seguir:
O segundo capítulo da Convenção das Nações Unidas contra Corrupção é inteiramente
dedicado às medidas preventivas. O capítulo, composto de dez artigos, traz uma série de medidas a
serem implantadas pelos Estados Partes com o objetivo de promover a integridade, a transparência e
a boa governança nos setores público e privado.
Entre outras obrigações determinadas pela Convenção, por meio do artigo 5º, os Estados
Partes se comprometem a adotar políticas públicas contra a corrupção, de forma a promover a
participação da sociedade e, concomitantemente, refletir os princípios do Estado de Direito, a
devida gestão dos assuntos e bens públicos, a integridade, a transparência e a obrigação de prestar
132
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contas. Para tanto, a Convenção das Nações Unidas estabelece que cada Estado Parte, de acordo
com seu ordenamento jurídico, garanta a existência de órgão ou órgãos com a independência
necessária para aplicar, desenvolver, coordenar e difundir políticas de prevenção da corrupção.
Como medidas preventivas a serem adotadas pelo setor público, a Convenção também
enfatiza temas relacionados à contratação e à promoção funcional de servidores públicos. De acordo
com o artigo 7º da Convenção, os Estados Partes devem adotar sistemas de recrutamento,
contratação, retenção, promoção e aposentadoria de servidores públicos, fundamentados em
princípios de eficiência e transparência e em critérios objetivos como o mérito, a equidade e a
aptidão. Tais sistemas devem prever procedimentos adequados para seleção e formação dos titulares
de cargos públicos, especialmente daqueles considerados vulneráveis à corrupção.
No que diz respeito à contratação pública e gestão do erário, a Convenção prevê, em seu
Artigo 9º, a adoção de sistemas baseados na transparência, na competência e em critérios objetivos
de tomada de decisões. Como o âmbito das contratações públicas é um dos mais sensíveis à
corrupção, a Convenção estabelece que os Estados Partes devem dar publicidade aos procedimentos
de contratação pública, divulgando, previamente, as condições de participação, incluindo os
critérios de seleção, adjudicação e regras de licitação, além de assegurar o direito de interpor
recursos, no caso de não se respeitarem as regras ou procedimentos estabelecidos.
A Convenção não se limita a estabelecer medidas de prevenção à corrupção do setor
público. Para prevenir a corrupção no setor privado, determina que os Estados Partes devem, além
de melhorar as normas contábeis e de auditoria, prever sanções civis, administrativas ou penais
eficazes, proporcionais e dissuasivas em caso do não cumprimento das normas vigentes.
Em seu Capítulo III, a Convenção exorta os Estados Partes a estabelecer medidas
legislativas para tipificar uma variedade de atos de corrupção. Além do delito de suborno de
funcionários públicos nacionais, de acordo com Artigo 16 da Convenção, os Estados Partes deverão
criminalizar a promessa, o oferecimento ou a concessão, a um funcionário público de um Estado
estrangeiro ou de uma organização internacional pública, de qualquer benefício visando a uma ação
ou omissão do funcionário para obter ou manter transação comercial ou outro benefício indevido
em relação com a realização de atividades comerciais internacionais.
O artigo 20 da Convenção, que determina aos Estados Partes a adoção de medidas
legislativas para qualificar como delito o enriquecimento ilícito, estabelece o conceito deste delito
como o incremento significativo do patrimônio de um funcionário público que não pode ser
razoavelmente justificado com seus ingressos legítimos.
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O delito de lavagem de produto de delito é abordado no artigo 23 da Convenção. O ponto
mais relevante com relação ao tema é a obrigação dos Estados Partes de incluir como crimes
antecedentes, naqueles países em que a lavagem de dinheiro não é crime autônomo, uma gama de
delitos referidos pela Convenção. Assim, desde que em conformidade com os princípios
fundamentais da legislação interna, todos os delitos tratados no Capítulo III da Convenção deverão
ser considerados como crimes antecedentes, com vistas a penalizar, pelo crime de lavagem de
dinheiro, o indivíduo cujos bens, direitos e valores sejam provenientes de atos de corrupção.
O Capítulo IV da Convenção discorre sobre a cooperação internacional, é composto por
oito artigos e abrange os seguintes temas: cooperação internacional; extradição; traslado de pessoas
condenadas a cumprir pena; assistência jurídica recíproca; transferência de procedimentos criminais
de investigação; cooperação em matéria de cumprimento da lei; investigações conjuntas; e técnicas
especiais de investigação.
De acordo com o artigo 44 da Convenção, a extradição poderá ser concedida com base em
quaisquer dos delitos compreendidos na Convenção, e desde que a legislação interna dos Estados
Partes permita, mesmo que os delitos não sejam passíveis de punição no ordenamento jurídico dos
países envolvidos, o que mitiga a exigência da dupla incriminação para a concessão da extradição.
Os Estados Partes também se comprometem, por meio da Convenção, a incluir os delitos
ali previstos em todo tratado de extradição que celebrem entre si, bem como não considerarão de
caráter político qualquer dos delitos qualificados de acordo com a Convenção. Objetiva-se, assim,
entre outros fins, o aperfeiçoamento procedimental para uma extradição mais célere, bem como
uma simplificação dos requisitos probatórios correspondentes a qualquer dos delitos aos quais se
aplica o artigo em análise.
No que concerne à assistência jurídica recíproca, o artigo 46 explicita que ela deverá ser
prestada de forma ampla em investigações, inquéritos e ações judiciais relacionadas aos delitos
explicitados pela Convenção. O artigo traz uma série de motivos para a requisição de assistência,
como, por exemplo, o recebimento de testemunhos ou declaração de pessoas, exame de objetos e
lugares, recuperação de ativos, entre outros. A assistência também se dará no campo das ações de
inteligência. A Convenção preconiza que uma informação poderá ser transmitida de um Estado
Parte a outro, mesmo que não haja uma solicitação prévia. Como toda informação originária de uma
ação de inteligência, esta será considerada confidencial e possuirá restrição quanto à sua utilização.
Mas, de acordo com a Convenção, isso não impede o Estado Parte receptor de utilizar a informação
caso ela seja um fator de absolvição de uma pessoa acusada. Contudo, o Estado transmissor deverá
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ser notificado da utilização da informação.
Para garantir a efetividade das medidas de cooperação internacional, a Convenção
estabeleceu, de forma exaustiva, no parágrafo 21 do artigo 46, as hipóteses em que a cooperação
internacional poderá ser negada, fato que deverá ser devidamente fundamentado. Para facilitar a
assistência, cada Estado deverá designar uma autoridade central que será encarregada de receber as
solicitações e lhes dar cumprimento ou de transmiti-las às autoridades competentes para sua
execução. Essa autoridade central deverá velar pelo rápido e adequado cumprimento das
solicitações recebidas.
Por fim, os Estados signatários devem cooperar com vistas a aumentar a eficácia das
medidas de cumprimento da lei orientada a combater os delitos previstos na Convenção. Dessa
forma, eles devem adotar medidas para melhorar os canais de comunicação entre suas autoridades,
organismos e serviços competentes, a fim de facilitar o intercâmbio seguro e rápido de informações.
A recuperação de ativos resultantes de atos de corrupção, tema tratado no capítulo V da
Convenção, é uma questão essencial na luta contra os efeitos da corrupção. A recuperação de ativos
é importante não só para aumentar a confiança no governo, mas também para reaver os recursos
necessários para o desenvolvimento do país. Por estas razões, a recuperação de ativos foi definida
como um dos princípios fundamentais da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. A
Convenção prevê ampla cooperação e assistência entre os países signatários com relação à
recuperação de ativos. Todos os nove artigos que compõem o capítulo V da Convenção ressaltam a
importância da cooperação e assistência no intuito de dificultar a ocultação de produtos decorrentes
de atos de corrupção. Como a cooperação jurídica pode se firmar com base em tratado ou em
pedido de reciprocidade, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção é instrumento
suficiente para fundamentar quaisquer pedidos de cooperação jurídica relativamente aos temas nela
abordados.
No tocante à reparação dos efeitos financeiros dos atos de corrupção, a Convenção trata de
medidas para prevenção e detecção de transferências de produto de delito e medidas para
recuperação direta de bens. Entre as primeiras medidas, vale mencionar a necessidade dos Estados
Partes de adotar ações que possibilitem a identificação dos beneficiários finais dos fundos
depositados em contas vultosas, além de intensificar o escrutínio de toda conta solicitada ou
mantida no ou pelo nome de pessoas que desempenhem ou tenham desempenhado funções públicas
eminentes, bem como de seus familiares e estreitos colaboradores. Relativamente às medidas para
recuperação direta de bens, a Convenção dispõe sobre a possibilidade de um país signatário propor
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diretamente perante tribunal de outro Estado Parte uma ação civil com o objetivo de determinar a
titularidade ou propriedade de bens adquiridos mediante a prática de um delito qualificado de
acordo com os termos da Convenção. Por meio da Convenção das Nações Unidas, os Estados Partes
também se comprometem a adotar medidas que permitam aos seus tribunais: I) ordenar àqueles que
tenham praticado delitos de acordo com a Convenção que indenizem ou devolvam os ganhos por
danos e prejuízos que outro Estado Parte tenha tido em decorrência desses delitos; e II) reconhecer,
quando adotarem decisões no que diz respeito ao confisco, o legítimo direito de propriedade de
outro Estado Parte sobre os bens adquiridos mediante a prática de um dos delitos qualificados de
acordo com a presente Convenção.
Um tema importante relacionado à recuperação de ativos é justamente a possibilidade de se
realizar o confisco de bens proveniente de delitos. Nesse sentido, os Estados deverão adotar as
medidas que sejam necessárias para que suas autoridades competentes possam dar efeito a toda
ordem de confisco ditada por um tribunal de outro Estado Participante.
Este capítulo será restrito à análise dos instrumentos de cooperação jurídica internacional
em matéria penal. A Cooperação Internacional se mostra relevante na persecução dos crimes
extraterritoriais, flui como um intercâmbio de troca de informações entre os países existentes,
podendo ser ativa (quando a autoridade do Brasil requer a ajuda de outro país) ou passiva (quando
outro país requer a colaboração do Estado brasileiro). Ademais, pode ser horizontal (concretizada
entre países soberanos) ou vertical (concretizada entre países e órgãos internacionais) e direta
(através de meios administrativos, não havendo necessidade de intervenção judicial) ou formal
(troca de informações por carta rogatória). A cooperação pode se dar pelo meio judicial, policial e
administrativo.

4.1. Os instrumentos de cooperação jurídica internacional

A cooperação jurídica internacional tem sido considerada essencial ao esclarecimento das
ações de grupos organizados, bem como para o bloqueio de bens e para a repatriação de ativos 134.
Pode se dar através de tratados ou, na inexistência desse, através da promessa de reciprocidade.
O intercâmbio internacional para o cumprimento de medidas processuais em matéria penal
não se dá apenas por intermédio da clássica carta rogatória, regida pelas normas estipuladas nos
134
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artigos 783 e seguintes do Código de Processo Penal. Verifica-se, também, a possibilidade de
elaboração de pedido de auxílio jurídico direto, regido pelo Direito Internacional costumeiro, com
respaldo no artigo 4º da Constituição Federal, e por diversos tratados bilaterais, regionais e
multilaterais firmados pelo Brasil.
Os principais instrumentos de Cooperação jurídica internacional são: as cartas rogatórias, o
auxílio direto, a extradição, a transferência de condenados, a transferência de processos e a
homologação de sentença estrangeira.
Entretanto, na seara penal, verifica-se que a maioria dos pedidos de cooperação jurídica
internacional circula através de carta rogatória ou de auxílio direto, são recebidos exclusivamente
por Autoridades Públicas – Juízes, membros dos Ministérios Públicos, Delegados de Polícia,
Defensores Públicos – e visa cumprir atos de comunicação processual (citações, intimações e
notificações), atos de investigação ou instrução (oitivas, obtenção de documentos, quebra de sigilo
bancário, quebra de sigilo telemático ou ainda algumas medidas de constritivas de ativos, como
bloqueio de bens ou valores no exterior).
Nas recomendações de nºs 37 e 39135, o GAFI cita os mecanismos de ―auxílio mútuo‖ e
―extradição‖, respectivamente, como os principais instrumentos internacionais de cooperação entre
os Estados, verifica-se que ambos são de extrema importância para o combate à criminalidade.

Recomendação 37. Assistência Jurídica Mútua
Os países deveriam prestar, de maneira rápida, construtiva e efetiva, a mais ampla
assistência jurídica mútua possível com relação a investigações, processos e procedimentos
relacionados à lavagem de dinheiro, aos crimes antecedentes e ao financiamento do
terrorismo. Os países deveriam ter uma base legal adequada para prestar assistência e,
quando apropriado, deveriam ter em vigor tratados, acordos ou outros mecanismos para
fortalecer a cooperação.
Recomendação 39. Extradição
Os países deveriam atender de maneira construtiva e efetiva a pedidos de extradição
relacionados a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo sem atrasos indevidos.
Os países deveriam também adotar todas as medidas possíveis para garantir que não sejam
refúgios para pessoas acusadas de financiamento do terrorismo, de atos terroristas ou
organizações terroristas.

A extradição, porque é um mecanismo de cooperação judiciária através do qual o Estado
(requerente) solicita a outro Estado (requerido) ou jurisdição, a transferência de determinada pessoa
que se encontra sob a sua autoridade, a fim de dar seguimento a um procedimento criminal ou para
135
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dar cumprimento de sentença condenatória136 enquanto o auxílio mútuo permite a troca de
comunicação de informações, de atos processuais e outros atos públicos necessários ao processo.
Entretanto, analisando-se os referidos mecanismos, verifica-se que ao menos no que tange
à prevenção do crime de lavagem de dinheiro, a extradição encontra limitações, isto porque, ao se
―perseguir‖ o delinquente, olvida-se que este, na maior das vezes, não atua sozinho e, por certo,
seria uma peça substituível na organização criminosa e, nesse sentido, a despeito da captura de um
dos membros, a atividade delitiva poderia continuar a ser praticada137.
Sendo assim, é justamente nesse sentido que se destaca a importância do auxílio mútuo
entre os diferentes Estados, pois, além de permitir a troca de informações entre as autoridades,
viabiliza não só a persecução de um indivíduo, mas também a identificação dos outros integrantes
da organização, permitindo-se, assim, que, de fato, se dissolva a organização criminosa e se iniba
novas infrações.
O auxílio mútuo também guarda grande importância ainda na fase da investigação. E isto
porque, ao contrário do que ocorre com a extradição – que tem por objetivo o rastreio de uma
pessoa física em outro Estado – este mecanismo relaciona-se diretamente com o Sistema
Financeiro, isto é, ele permite que se rastreiem informações neste âmbito que é justamente o
principal problema dessa criminalidade.
O auxílio direto tem permitido, também, tanto o bloqueio de bens quanto a repatriação
destes, objeto de lavagem de dinheiro. Sendo assim, por todos os motivos acima elencados, o
presente trabalho optou por uma análise específica desse instituto.

4.2. A autoridade central

A Autoridade Central consiste em um órgão administrativo que centraliza a cooperação
jurídica internacional. Ela foi concebida com o objetivo de facilitar as relações entre os EstadosPartes de determinado tratado de cooperação jurídica internacional, através da concentração de
todas as suas atribuições em uma só instituição.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio do Departamento de
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Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça
(DRCI/Senajus) atua como Autoridade Central para a Cooperação Jurídica Internacional.
Com a entrada em vigor do Decreto nº 8.668, de 11 de fevereiro de 2016, substituído pelo
Decreto nº 9.662, de 01 de janeiro de 2019, o trâmite das medidas de cunho compulsório relativos à
extradição e à transferência de pessoas condenadas passou também a ser de competência do DRCI.
Até

então,

essas

medidas

eram

responsabilidade

do

Departamento

de

Estrangeiros

(DEEST/Senajus), atual Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça. Excetua-se
somente o Acordo de Assistência Jurídica Mútua em Matéria Penal entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Canadá – Decreto nº 6.747, de 22 de janeiro de 2009, cuja
Autoridade Central é a Procuradoria-Geral da República.
O DRCI também possui entre suas atribuições ser ponto de contato de diversas redes de
cooperação internacional – IberRed, Groove, RRAG – que proporcionam o contato ainda mais
direto e célere entre autoridades, a fim de solucionar problemáticas encontradas no momento da
execução das diligências, estabelecer estratégias conjuntas de atuação, estabelecer entendimentos
conjunto e dialogar sobre mudanças de procedimentos.
Importante notar que o Brasil é um país eminentemente demandante de cooperação jurídica
internacional, posto que mais de 80% de todos os pedidos de referem-se a demandas de Autoridades
brasileiras para o exterior. Essa disparidade revela, por um lado, a importância da cooperação para a
efetividade da justiça no âmbito transnacional138.

4.2.1. A carta rogatória
Nadia de Araújo define a carta rogatória como ―pedido formal de auxílio para instrução de
processo, feito pela autoridade judiciária de um Estado a outro‖139.

A carta rogatória tem como objeto atos não decisórios e atos decisórios não definitivos. Por
meio da carta rogatória, solicita-se que seja executado no Brasil ato proferido por autoridade
judiciária estrangeira, não cabendo às autoridades brasileiras exercer cognição de mérito sobre o
que é solicitado. São exemplos mais comuns de uso da carta rogatória os pedidos de comunicação
138
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de atos processuais (citações, intimações e notificações)140.
A competência para proferir exequatur às cartas rogatórias é do Superior Tribunal de
Justiça, nos termos do artigo 105, I, i, da CF. Recebida a Carta Rogatória no Brasil, ela é
encaminhada ao STJ que, em sede de juízo de delibação, verifica a adequação do pedido aos
aspectos formais, bem como à ordem pública, conceito no qual se inserem a soberania e os bons
costumes. Não há, nesse juízo, análise de mérito das razões que levaram a autoridade estrangeira a
decidir pela realização da diligência solicitada. Concedido o exequatur, inicia-se na carta rogatória a
segunda fase do seu procedimento. Passa-se à execução do ato estrangeiro por meio do juízo federal
competente do local da execução no Brasil.
Presentes os pressupostos para concessão do exequatur, o STJ transmite ao juiz federal de
primeira instância a notícia de que o ato processual estrangeiro está apto a produzir efeitos no
Brasil, pedindo-lhe sua execução. No juízo de delibação o STJ aprecia quatro questões: 1)
competência internacional da autoridade que lavrou a decisão; 2) possibilidade de contraditório
prévio; 3) ausência de coisa julgada; 4) não ofensa à ordem pública. Sendo positivo o juízo de
delibação, concede-se o exequatur.
As cartas rogatórias podem ser classificadas em ativas e passivas. As cartas rogatórias
ativas são aquelas expedidas por autoridades nacionais a autoridades estrangeiras, e passivas, as
solicitadas por autoridades estrangeiras, a serem cumpridas no território nacional.
Sobre a tramitação das rogatórias, no caso da carta rogatória ativa, o pedido judicial
brasileiro deve ser encaminhado por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, ou por
intermédio do Ministério da Justiça, que constitui a autoridade central indicada, como regra, nas
hipóteses em que o Brasil possui acordo bilateral para fins de cooperação. Tanto o Ministério das
Relações Exteriores como o Ministério da Justiça não emitem juízo de valor sobre o pedido de
cooperação, apenas verificam a observância, ou não, das formalidades exigidas pelo acordo
internacional ou pela legislação do Estado requerido141.
No tocante às cartas rogatórias ativas não há que se falar em concessão de exequatur. A
autoridade nacional não determina a execução de uma medida em solo estrangeiro, pois é ao Estado
requerido que compete o atendimento ou não da solicitação. A carta rogatória passiva,
diferentemente, precisa passar pelo crivo do STJ para produzir efeitos em território brasileiro. Nos
140

BRASIL. Ministério da Justiça. Cartilha cooperação jurídica internacional em matéria penal. Departamento de
Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, Secretaria Nacional de Justiça. Brasília: Ministério da
Justiça, 2014, p. 19.
141
BECHARA, Fábio Ramazzini. Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal: eficácia da prova produzida
no exterior. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 52.

76

casos de cooperação por carta rogatória baseada em tratado, o pedido da autoridade estrangeira
chega à autoridade central brasileira (DRCI), que, num primeiro momento, faz um juízo
administrativo, verificando a presença dos requisitos ao cumprimento do pedido de cooperação no
Brasil. Preenchidos os requisitos, o pedido é encaminhado ao STJ, para exequatur, juízo de
delibação, que, se deferido, é encaminhado ao Juízo Federal de 1ª Instância para dar cumprimento à
cooperação. Não preenchidos os requisitos, a carta rogatória é devolvida para a autoridade central
estrangeira para adequação do pedido.
Todavia, é crescente a substituição da carta rogatória pelo auxílio direto. Com o incremento

das relações globais e a disseminação dos crimes transnacionais, percebeu-se que os mecanismos
clássicos de cooperação jurídica internacional eram inaplicáveis ou ineficientes em determinadas
situações. Para fazer face às novas demandas, os Estados se viram diante da necessidade de criar
mecanismos mais arrojados que viabilizassem a cooperação jurídica, preservando, ao mesmo
tempo, sua celeridade e segurança. Surge, assim, o que se convencionou chamar de pedido de
Auxílio Direto.

4.2.2. O auxílio direto em matéria penal

A origem mais remota da cooperação internacional direta em matéria penal pode ser
encontrada na Convenção sobre Assistência Mútua em Matéria Criminal do Conselho Europeu142,
firmada em Estrasburgo em 1959, tratado de auxílio em matéria penal. A expressão mutual legal
assistance vem sendo utilizada na atualidade, para se referir às medidas de auxílio direto.
A partir da segunda metade do Século XX, os países passaram a repensar o modelo de
cooperação internacional mais célere para fazer face à lentidão dos pedidos de caráter penal,
especialmente aqueles referentes à quebra de sigilo bancário e que assegurasse os direitos
fundamentais do indivíduo frente à ação estatal, esse modelo se concretizou com a celebração de
tratados bilaterais, regionais e multilaterais.
Um dos pioneiros tratados bilaterais que previu os contornos do regime jurídico do atual
auxílio direto penal foi o assinado entre os EUA e a Suíça, com vigência iniciada no ano de 1977143.
A partir da década de 1990, com a assinatura dos dois primeiros tratados bilaterais pelo Brasil (com
142

CONSELHO DA EUROPA. Auxílio judiciário mútuo em matéria penal entre os Estados-Membros da União
Europeia. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33108>. Acesso em:
20 jan. 2020.
143
FORNAZARI JÚNIOR, Milton. Cooperação Jurídica Internacional: atribuições legais no auxílio direto. Revista
Brasileira de Ciências Policiais, Brasília, v. 6, n. 2, p. 217-234, Edição Especial - jul/dez 2015, p. 219.

77

Itália e França)144, a cooperação internacional passou a ser repensada internamente, sob o prisma de
torná-la mais efetiva.
Para que um pedido de cooperação jurídica internacional em matéria penal seja
juridicamente aceito e tenha força para gerar obrigações entre os Estados deve conter uma base
jurídica, que poderá ser um acordo ou convenção internacional ou ainda o princípio da
reciprocidade, ambos considerados fontes de direito internacional. No Brasil, as solicitações de
auxílio jurídico internacional podem ter como base jurídica uma convenção multilateral ou um
acordo bilateral sobre matéria penal, desde que estejam devidamente firmados e ratificados pelos
Estados e validamente incorporados às respectivas ordens jurídicas internas. Em tais hipóteses,
esses tratados internacionais preveem que o trâmite dos pedidos se dará diretamente por intermédio
das Autoridades Centrais dos países, dispensando a necessidade de veiculação dos mesmos por
intermédio da via diplomática.
De acordo com o site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, até o presente, foram
assinados e promulgados no nosso ordenamento vinte e um tratados bilaterais de cooperação
jurídica internacional em matéria penal, com os seguintes países: Bélgica (Decreto nº 9.130/2017);
Canadá (Decreto nº 6.747/2009); China (Decreto nº 6.282/2007); Colômbia (Decreto nº
3.895/2001); Coréia do Sul (Decreto nº 5.721/2006); Cuba (Decreto nº 6.462/2008); Espanha
(Decretos nº 6.681/2008 e nº 8.048/2013); Estados Unidos da América (Decreto nº 3.810/2001);
França (Decreto nº 3.324/1999); Honduras (Decreto nº 8.046/2013); Itália (Decreto nº 862/1993);
Jordânia (Decreto nº 972919); México (Decreto nº 7.595/2011); Nigéria (Decreto nº 7.582/2011);
Panamá (Decreto nº 7.596/2011); Peru (Decreto nº 3.988/2001); Reino Unido DA Grã-Bretanha e
Irlanda do Norte (Decreto nº 8.047/2013); Suíça (Decreto nº 6.974/2009); Suriname (Decreto nº
6.832/2009); Turquia (Decreto nº 9065/17) e Ucrânia (Decreto nº 5.984/2006)145.
No âmbito multilateral, outros tratados foram firmados pelo Brasil, destacam-se aqueles
que contem a previsão do ―auxilio direto‖: ―Convenção de Viena‖, ou Convenção contra o Tráfico
Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas (Decreto nº 154/1991); Protocolo de
Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais no Mercosul (Decreto nº 3.468/2000); ―Convenção
de Palermo‖, ou Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Decreto
nº 5.015/2004); ―Convenção de Mérida‖, ou Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção
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(Decreto nº 5.687/2006); e Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal
(Decreto nº 6.340/2008).
É no código processual vigente que surge positivada a expressão ―Auxílio Direto‖ (art. 28
do CPC). Apesar de já exercida no ordenamento pátrio por meio do costume, o regramento veio
delimitar e dar maior segurança jurídica ao instituto, cuja via diplomática beneficia a celeridade
procedimental. Consiste no procedimento destinado ao intercâmbio entre órgãos judiciais e
administrativos de estados diversos, independentemente de carta rogatória ou homologação de
sentença estrangeira, sempre que reclamar de autoridades nacionais atos sem conteúdo
jurisdicional146.
Nesse sentido, o CPC, ao estabelecer regras para o seu cabimento, esclarece que ―cabe
auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional
estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil‖147. Com ensina Nadia de Araújo, se o
pedido não proceder de decisão judicial (e sendo o aval judicial necessário para o cumprimento no
Brasil), nada haverá para o STJ delibar, devendo o pedido ser formulado diretamente na Justiça
Federal148. Por exemplo, no caso da quebra de sigilo bancário, que no Brasil precisa ser deferida
judicialmente, se o pedido proveniente do exterior não vier acompanhado de decisão de caráter
judicial ou similar, será necessário solicitar a quebra do sigilo na justiça federal.
O auxílio direto penal é um instituto híbrido, pois é afeto tanto ao Direito Público
Internacional, como ao Direito Processual Penal.
O auxílio direto em matéria penal, de acordo com seu regime jurídico no Brasil, constitui
um instituto de direito público internacional e de direito processual penal, previsto em
tratado internacional, devidamente incorporado ao ordenamento jurídico interno, com status
de lei ordinária, por meio do qual se estabelece o intercâmbio entre países acerca de
documentos, provas, atos e medidas processuais constritivas patrimoniais, por intermédio
de uma Autoridade Central, incumbida da promoção da pretensão de um País, no interesse
de uma investigação criminal ou de um processo penal no exterior (ativo) ou no Brasil
(passivo)149

Ricardo Perlingeiro classifica ainda o auxílio direto em judicial e administrativo:

O auxílio direto judicial, de competência de juízes de 1ª instância, é o procedimento de
jurisdição voluntária destinado ao intercâmbio direto entre juízes, sempre que reclamar, de
146
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juízes nacionais, atos sem conteúdo jurisdicional.
O auxílio direto administrativo é o procedimento administrativo destinado ao intercâmbio
direto entre órgãos da Administração Pública, ou entre juízes estrangeiros e agentes
administrativos nacionais, sempre que reclamar atos administrativos de agentes públicos
nacionais150.

O Manual de Cooperação de Cooperação Jurídica Internacional elaborado pelo Ministério
da Justiça e Segurança Pública contem o roteiro de tramitação da Cooperação Jurídica Internacional
em Matéria Penal e, inclusive, o formulário de auxílio jurídico internacional em matéria penal,
atualizado e adaptado ano a ano, com o objetivo de disponibilizar um modelo que serve de
referência para a elaboração de pedidos de cooperação jurídica internacional em assuntos
criminais151.
O seu conteúdo, compreendido pelas medidas que constituem o seu objeto, trata da
realização de atos de investigação criminal e processuais penais em outro país, desde que diversos
da extradição, configurando uma medida incidental, acessória e cautelar a um feito principal de
natureza processual penal: a persecução penal em trâmite no País requerente, materializada em uma
investigação criminal (fase pré-processual) ou em uma ação penal (fase processual)152.
O auxílio direto em matéria penal é instituto de manuseio típico pelo presidente da
investigação criminal e pelo titular da ação penal, ou seja, o Delegado de Polícia e o membro do
Ministério Público, respectivamente.
O pedido de auxílio jurídico internacional em matéria penal deve ser realizado em duas
vias: a versão original na língua portuguesa devidamente assinada pela autoridade requerente; e a
segunda via traduzida para o idioma aceito pelo Estado requerido (requisito formal).
Com relação aos requisitos materiais, que dizem respeito diretamente ao conteúdo do
pedido de cooperação jurídica internacional em matéria penal, inicialmente, pode-se elencar como
um primeiro item obrigatório – a fim de que todo e qualquer pedido dessa natureza possa ser
atendido – o correto ―destinatário‖ da solicitação, informação esta consistente na correta
identificação da Autoridade Central estrangeira para a qual é endereçado o pedido.
Um segundo item essencial que deve ser aposto no texto da solicitação de auxílio jurídico
internacional consiste na denominada ―autoridade remetente‖, que nada mais é do que a Autoridade
Central brasileira competente para analisar e tramitar o respectivo pedido de cooperação.
150
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O terceiro requisito material consiste na discriminação exata da ―autoridade requerente‖,
sendo importante a indicação do órgão e da autoridade competente responsável pelo inquérito
policial ou outro procedimento de investigação criminal regularmente previsto em lei, ou ainda pela
ação penal em curso.
O quarto requisito material de um pedido de cooperação jurídica internacional consiste na
descrição da ―referência‖ do caso, devendo o signatário da solicitação fornecer expressamente
dados que possam identificar e individualizar o inquérito ou processo penal, dentro do qual está
sendo solicitado o auxílio jurídico internacional.
O quinto requisito imprescindível de um pedido de cooperação jurídica internacional – e
talvez o mais importante deles – versa sobre a elucidação dos ―fatos‖ que são investigados ou
processados penalmente do Brasil e que servem de fundamento fático ao pedido. Com relação a
esse item, a autoridade requerente deve se esmerar no sentido de expor uma narrativa clara, objetiva
e completa dos fatos investigados, descrevendo os elementos essenciais dos acontecimentos, assim
como circunstâncias sobre o lugar, a data e a maneira pela qual a infração foi cometida,
esclarecendo detalhadamente o nexo de causalidade entre a investigação ou processo em curso, os
suspeitos ou réus e a assistência jurídica formulada.
O sexto requisito material de uma solicitação de auxílio jurídico internacional em matéria
penal, trata-se da ―transcrição dos dispositivos legais‖ previstos nos códigos, leis esparsas,
legislação infraconstitucional ou mesmo na Constituição.
Como sétimo requisito, que deve ser observado quando da elaboração de um pedido de
cooperação jurídica internacional, a necessária ―descrição da assistência solicitada‖. De acordo com
os acordos e convenções internacionais sobre auxílio jurídico em matéria penal, é possível verificar
que a possibilidade de cooperação é ampla, pois são diversas as diligências possíveis de serem
obtidas no exterior pelas autoridades do Estado requerente.
No Brasil, diferentemente das cartas rogatórias, a solicitação de auxílio direto internacional
não está submetida ao mero juízo de delibação, mas sim a uma análise de mérito dos seus requisitos
de fato e de direito. Esse juízo de mérito é exercido por uma autoridade judicial competente, que
defere o cumprimento do pedido, caso haja observância da lei interna brasileira.
A Autoridade Central do país requerido ficará encarregada de receber, normalmente por
comunicação direta com a Autoridade Central do país requerente, os pedidos de auxílio jurídico
direto, remetendo-os às respectivas autoridades nacionais competentes para sua execução, que
também podem ser autoridades administrativas, caso não seja necessária autorização judicial para o
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deferimento das diligências solicitadas.
O mesmo raciocínio no auxílio direto ativo vale para a hipótese de auxílio direto a ser
cumprido no Brasil: se a autoridade estrangeira encaminhar ao Brasil, por meio de auxílio direto,
uma demanda sujeita à reserva de jurisdição, como a quebra dos sigilos bancário e fiscal, o
sequestro de bens e valores, a interceptação telefônica etc., a Autoridade Central brasileira deverá
encaminhar o pedido ao órgão com atribuições constitucionais para representar em juízo por aquela
demanda153.
Os pedidos de auxílio direto, que versam sobre medidas a serem obtidas na fase da
investigação criminal no exterior, deverão ser encaminhados pela Autoridade Central brasileira
diretamente à Polícia Federal154.
A demanda oriunda do exterior, na hipótese de estar sujeita à necessidade de decisão
judicial, conforme dispõe o Direito brasileiro, deverá ser distribuída ao juiz federal competente no
local onde deva se realizar o ato pretendido pelo Estado requerente, por representação do delegado
de Polícia Federal ou do membro do Ministério Público Federal, a depender do momento processual
(inquérito policial ou ação penal). Trata-se, no caso, de competência jurisdicional constitucional,
prevista no artigo 109, incisos II e III, da Constituição Federal, uma vez que a causa terá como
fundamento tratado internacional firmado pelo Brasil, bem como envolverá a demanda de Estado
estrangeiro.
O auxílio direto diferencia-se dos demais mecanismos porque nele as autoridades
brasileiras não proferem exequatur ou homologam ato jurisdicional estrangeiro. Por meio deste
instrumento, as autoridades brasileiras conhecem dos fatos narrados pela autoridade requerente para
então proferir uma decisão nacional.
Em matéria penal, as medidas que podem ser objeto de cumprimento no Estado requerido
são variadas, podendo se estender desde simples atos de comunicação processual (tais como
citações e intimações processuais penais), passando por diligências de obtenção de provas
testemunhais (como por exemplo, interrogatórios de acusados e réus e depoimentos de
testemunhas), provas periciais (tais como, perícias de local de crime, laudos de necropsia, perícias
contábeis, etc.) e provas documentais (documentos, antecedentes criminais, certidões, informações
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sobre empresas, etc.), quebras de sigilo (bancário, financeiro, fiscal, telemático e telefônico),
compartilhamento de provas, até medidas cautelares constritivas sobre ativos (tais como sequestros,
arrestos e apreensões de bens, bloqueio de valores, etc.) e solicitações de repatriação de bens e
valores ao Brasil.
De acordo com dados obtidos diretamente com o Departamento de Recuperação de Ativos
e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI155, desde o ano de 2014 (lembrando que a pesquisa
junto ao STJ considerou como prazo inicial o ano 2000) até o maio/2017 teriam sido tramitados 370
pedidos de Cooperação Internacional envolvendo o crime de lavagem de dinheiro – porcentagem
essa que representaria 47% do total de pedidos protocolados neste período com relação às demais
matérias – demorando um tempo médio de 12 meses, ou seja, quase um terço do tempo que se
levaria com o pedido por carta rogatória.
O Gráfico 4 (Cooperação Passiva Geral) e o Gráfico 5 (Cooperação Ativa Geral) também
demonstram que os a Cooperação Jurídica Internacional Penal tem como principal objeto do pedido
a citação/intimação/notificação, que tramitam viam Auxílio Direito, mecanismo menos burocrático
atendendo a celeridade que a investigação e/ou procedimento penal requerem.

4.2.3. O trâmite dos pedidos passivos de cooperação jurídica
Seja nos pedidos passivos de cooperação jurídica internacional recebidos com base em
acordos internacionais, seja naqueles recebidos por via diplomática, a depender das diligências
solicitadas, da autoridade requerente e da existência de decisão judicial estrangeira, o pedido será
tramitado para as autoridades brasileiras competentes para o seu cumprimento, conforme análise
efetuada pela Autoridade Central156.
Os pedidos passivos de auxílio direto internacional em matéria penal, que se sujeitam à
competência da Justiça Federal e que não ensejam juízo de delibação do Superior Tribunal de
Justiça são encaminhados pelo DRCI à Secretaria de Cooperação Internacional da Procuradoria
Geral da República. Esta procede à distribuição dos pedidos às unidades do Ministério Público
Federal existentes pelo país, com atribuição para promover, junto ao Judiciário Federal da
respectiva localidade, os atos necessários à cooperação.
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No pedido de auxílio jurídico direto, a integralidade dos fatos é levada ao conhecimento da
Justiça Federal para análise de mérito e produção de decisão nacional que ordene ou não a
realização das diligências solicitadas. Dependendo da natureza do pedido de auxílio direto, este
poderá, alternativa ou concomitantemente, ser encaminhado pelo DRCI à Divisão de Cooperação
Jurídica Internacional da Coordenação-Geral de Cooperação Internacional da Polícia Federal, para
cumprimento, quando houver necessidade de adoção de medidas de polícia judiciária. Esta Divisão
procede à distribuição dos pedidos às unidades da Polícia Federal pelo país, com atribuição para
promover os atos necessários à cooperação. Já nos casos em que o pedido de auxílio jurídico puder
ser atendido por meio de providências administrativas, não será necessária a intervenção do Poder
Judiciário ou de outros órgãos, podendo a Autoridade Central diligenciar diretamente, ou com apoio
de outros órgãos, por seu cumprimento.
Nos casos de cartas rogatórias passivas, os pedidos serão encaminhados ao Superior
Tribunal de Justiça, onde deverão tramitar conforme o artigo 216-O e seguintes do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça. Compete ao STJ a concessão de exequatur às cartas
rogatórias passivas, nos termos do artigo 105, I, i, da Constituição da República Federativa do
Brasil. Concedido o exequatur, a carta rogatória será remetida ao Juiz Federal competente do
Estado em que deva ser cumprida. As cartas rogatórias poderão ter por objeto atos decisórios ou não
decisórios. Os pedidos de cooperação jurídica internacional que tiverem por objeto atos que não
ensejem juízo de delibação pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que denominados como carta
rogatória, serão encaminhados ou devolvidos ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para as
providências necessárias ao seu cumprimento por auxílio direto.

4.2.4. O trâmite dos pedidos ativos de cooperação jurídica
A autoridade requerente deverá formular o pedido e encaminhá-lo para a Autoridade
Central, que, por sua vez, o transmitirá para a sua contraparte no exterior. As informações que
devem constar no pedido podem variar de acordo com as leis e os costumes do Estado requerido, o
tratado que o fundamenta e a medida solicitada. Em geral, contudo, devem ser fornecidos: (a) breve
resumo da investigação ou ação que enseja o pedido, inclusive com informações que identifiquem o
juízo perante o qual corre o procedimento; (b) narrativa clara e objetiva dos fatos investigados,
através da qual reste demonstrada a necessidade da medida solicitada; (c) transcrição dos
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dispositivos legais; (d) descrição completa da assistência solicitada; (e) objetivo da solicitação; e (f)
procedimentos especiais a serem observados pela autoridade requerida.

4.3. A cooperação jurídica internacional na lava jato: os avanços que o Brasil conquistou

Como a cooperação jurídica é um tema recente e em constante evolução e, considerando
que a criminalidade vem atuando de forma transnacional e crescente a cada ano, diversos acordos
internacionais vêm sendo promulgados e alguns conceitos e procedimentos aperfeiçoados. Isso
exige um trabalho de atualização constante, explica a diretora do DRCI, Erika Mialik Marena157.
Diante da realidade atual, consubstanciada na quase total inexistência de limites
fronteiriços para a prática criminosa, bem como considerando a crescente ampliação da
delinquência transnacional, as autoridades estatais responsáveis pela condução de investigações
criminais, pela persecução e pelo julgamento de processos penais começaram a perceber o
consequente aumento da necessidade de obtenção de diligências e elementos probatórios no
exterior, a fim de colaborar com a elucidação da autoria e materialidade de determinada conduta
criminosa e com a apuração da verdade real dos fatos.
Apesar de os países constantemente se preocuparem em manter, resguardar, fiscalizar e
monitorar seus limites territoriais, até por conta do fato de que o território físico, terrestre ou
marítimo, consiste em um elemento imprescindível à própria condição de Estado soberano, tal
atitude não consegue impedir, na maioria das vezes, que a criminalidade existente dentro no meio
social seja perpetrada mediante condutas ilícitas que transpassam suas fronteiras naturais.
Nesse contexto, cresce em importância a cooperação jurídica internacional em matéria
penal – como mecanismo eficaz de auxílio jurídico entre os Estados, apto para colaborar com o
combate ao crime, com a recuperação de ativos ilícitos e com a apuração da verdade dos fatos sobre
determinada prática delituosa que contenha algum elemento transnacional – cujo conhecimento e
correta utilização faz-se imprescindível nos tempos atuais, sob pena de frustração da aplicação da
lei e da realização da própria justiça criminal.
No Brasil, os avanços na cooperação internacional devem-se em parte ao surgimento de
mecanismos inovadores como o de auxílio direto, bem como com o estabelecimento de uma
157
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Autoridade Central nacional responsável pela coordenação e pelo trâmite dos pedidos de
cooperação jurídica internacional. Assim, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação
Jurídica Internacional – DRCI, órgão integrante da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da
Justiça e Segurança Pública, atua na condição de Autoridade Central brasileira para as demandas de
cooperação jurídica internacional, dentre as diversas atribuições que lhe são designadas, pode-se
mencionar, em especial, o suporte e orientações às autoridades brasileiras competentes que
necessitam do auxílio jurídico internacional para instrução de seus inquéritos policiais e processos
penais.
De acordo com princípios adotados por organismos internacionais, como a Organização
das Nações Unidas (ONU), a Organização dos Estados Americanos (OEA) e o Grupo de Ação
Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI), a melhor
forma de combater o crime organizado é retirar os recursos financeiros das organizações
criminosas.
Muitas vezes, os produtos da prática de crimes cometidos no Brasil são enviados ao
exterior como forma de ocultá-los ou dissimulá-los para tentar afastá-los da origem criminosa. É
necessário que, por meio da cooperação jurídica internacional, as autoridades solicitem o bloqueio e
o posterior repatriamento desses valores ao Estado brasileiro.
De acordo com o Relatório de Gestão do Ministério Público Federal (2017-2019)158, os
valores e bens bloqueados no exterior somam um total de R$ 2.172.866.525,22 (dois trilhões, cento
e setenta e dois milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e
dois centavos. A Lava Jato é responsável por recuperar R$ 1.482.343.694,46 (hum trilhão,
quatrocentos e oitenta e dois milhões, trezentos e quarenta e três mil, seiscentos e noventa e quatro
reais e quarenta e seis centavos) (Mapa 4). A Suíça é o país que mais teve valores bloqueados pelo
Brasil, chega ao montante de R$ 1.282.797.454,79 (hum trilhão, duzentos e oitenta e dois milhões,
setecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos).
A repatriação dos recursos será efetivada após o trânsito em julgado das ações condenatórias penais
na Justiça brasileira ou após a concordância dos réus em dispor desses ativos mantidos no exterior,
nos casos que envolvem acordos de colaboração premiada.

Brasília, 23/2/18 - O Brasil bloqueou já nos primeiros meses de 2018 mais de 44 milhões
de dólares, depositados em bancos suíços, decorrentes de investigações da Operação Lava
Jato. A medida foi realizada por cooperação jurídica internacional com a Suíça, por
158
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intermédio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica
Internacional (DRCI), do Ministério da Justiça159.

As principais consequências da lavagem de dinheiro são o financiamento do crime
organizado tanto nacional quanto transnacional, que permite que novos delitos sejam cometidos, e a
diminuição dos investimentos públicos em benefício da sociedade, como saúde, segurança,
educação, entre outros.
Por se tratar de um crime complexo, nem sempre é fácil identificar e comprovar a origem
ilícita dos ativos desviados ou ‗lavados‘. Para isso, diversas instituições do Estado brasileiro
trabalham para prevenir e combater a lavagem de dinheiro e a corrupção. Torna-se necessário a
união dos três Poderes da República, para se obter uma cooperação eficaz.
O Poder Executivo, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública é responsável
por planejar e executar políticas públicas que propiciem o combate à lavagem de dinheiro e à
corrupção no Brasil. Dentre as ações executadas, destacam-se a coordenação do processo de
recuperação de ativos enviados para o exterior, por intermédio da Cooperação Jurídica
Internacional; a gestão da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro
(ENCCLA); a coordenação da Rede de Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro
(LAB-LD) e o Programa Nacional de Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o
Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD).
O Poder Legislativo na promulgação de leis. Nesse sentido, três normas para auxiliar as
investigações internacionais passaram a vigorar em 2018. Em agosto, o ex-presidente da República
Michel Temer sancionou a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), que regulamenta o
uso, a proteção e a transferência de dados pessoais no Brasil. Em maio, o MPF enviou ao Congresso
Nacional nota técnica na qual se posicionou favorável à norma por entender que está em
consonância com a nova legislação europeia.
Em outubro, o Senado Federal promulgou o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
104/2018, que facilita o trabalho do MPF no combate aos crimes cometidos nas fronteiras do Brasil.
A norma confirma acordo de cooperação entre países do Mercosul e Estados associados para a
criação de equipes conjuntas de investigação. O documento promulgado estabelece regras relativas
à implementação do Acordo Quadro de Cooperação do Mercosul. Para a secretária de Cooperação
Internacional do MPF, Cristina Romanó:
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o Mandado Mercosul de Captura e o Acordo Quadro do bloco para a formação de Equipes
Conjuntas de Investigação, ambos aprovados definitivamente pelo Congresso brasileiro, são
avanços institucionais importantíssimos para a persecução aos graves crimes que ocorrem
nos milhares de quilômetros de fronteiras brasileiras e que afetam em especial as
populações das mais de 30 cidades-gêmeas nacionais160.

O ano de 2018 também foi marcado por avanços na cooperação com países europeus e da
Comunidade de Língua Portuguesa (CPLP). A partir de julho de 2018, o MPF passou a integrar a
Rede Judiciária Europeia (EJN) e participou em novembro, pela primeira vez, da reunião anual do
grupo realizada em Viena. Em novembro, a PGR sediou o XVI Encontro de PGRs da CPLP, que
resultou na criação de duas novas redes: uma contra o tráfico de drogas e outra de combate à
corrupção e à lavagem de dinheiro, esta última sob a coordenação do MPF brasileiro.
No mesmo mês, foi criado o Grupo Executivo para o Combate à Corrupção Transnacional
do MPF. A iniciativa busca promover a articulação com órgãos internacionais e dar eficácia a
normas previstas em tratados e convenções sobre o tema, mas que precisam ser internalizadas no
ordenamento jurídico brasileiro. Os integrantes atuam na SCI, na Câmara de Combate à Corrupção
(5CCR) e na força-tarefa da Lava Jato. Um dos objetivos do Grupo Executivo é a definição de
estratégias junto aos foros internacionais relativos ao combate à corrupção, Grupo de Trabalho
sobre Suborno (WGB), da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
o Mecanismo de Acompanhamento da Implementação da Convenção Interamericana contra a
Corrupção (MESICIC) e o Grupo de Revisão da Implementação da Convenção da ONU contra a
Corrupção (UNCAC).
Entretanto, apenar dos avanços nos últimos anos, algumas medidas recentes preocupam os
observadores internacionais. Em visita ao Brasil, integrantes do grupo de trabalho antissuborno da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) vieram para tratar da
aplicação da lei e dos mecanismos de combate à corrupção adotados no Brasil.
O objetivo da missão da OCDE no Brasil é avaliar se as recentes mudanças legislativas e
de jurisprudência - como a aprovação de Lei de Abuso de Autoridade e a decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF) que impediu a execução provisória da pena após decisão de segunda
instância – vão comprometer a capacidade das instituições de conduzir de forma eficiente
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investigações e processos de combate à corrupção. Este ano, o Grupo de Trabalho da OCDE emitiu
uma declaração às autoridades brasileiras manifestando preocupação sobre o impacto que o
conceito excessivamente amplo do que constitui abuso de autoridade (introduzido pela Lei
13.869/2019) poderia gerar sobre a capacidade das instituições enfrentarem crimes de corrupção e
lavagem de dinheiro161.
A criminalidade organizada é o tipo criminal mais nocivo, pois ele afeta de forma
silenciosa, o poder do Estado e sua soberania. À medida que vão obtendo lucro, concentram grande
poder econômico, passando a corromper os agentes estatais. Por isso, o desempenho de policiais,
delegados, procuradores, juízes e funcionários têm contribuído para o combate à criminalidade
organizada, eles exercem papel fundamental na busca da justiça.
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CONCLUSÃO

Em um mundo globalizado onde inexistem fronteiras para o crime, especificamente quanto
ao crime de lavagem de dinheiro, faz-se necessário a existência de mecanismos internacionais para
coibir sua propagação e possibilitar a investigação e recuperação de ativos. A Cooperação
Internacional atualmente é utilizada para viabilizar o intercâmbio entre os países que almejam
investigar, recuperar e coibir os atos de corrupção que ultrapassam a sua jurisdição interna. Esse
instituto fornece instrumentos como a carta rogatória e o auxílio direto que são utilizadas pelos
Estados para solicitar ao outro a efetivação de atos, diligências e medidas cientificatórias sem cunho
executivo.
A estrutura internacional de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro tem-se ampliado
constantemente, de forma que a integração entre organismos internacionais e nações é ferramenta
fundamental no combate a esse tipo de criminalidade que tem na transnacionalidade uma de suas
características mais evidentes.
A importância do estudo da Cooperação Internacional se consubstancia na sua utilização
para combater o crime de lavagem de dinheiro que, como fruto da globalização, expandiu-se pelo
mundo, sendo necessária a cooperação entre os países para combatê-lo. O caráter transnacional dos
crimes envolvendo a lavagem de dinheiro torna cada vez mais necessário a cooperação jurídica
internacional para combate e recuperação de quantias vultosas. Isto porque a atuação isolada de um
país, apesar do amplo amparo legislativo, não se mostra suficiente à colheita de elementos
probatórios aptos ao oferecimento da ação penal e eventual condenação.
A excessiva formalidade no procedimento das cartas rogatórias, caracterizada por sua
morosidade, fez com que surgisse essa nova modalidade de cooperação jurídica internacional
denominada auxílio direto, mecanismo mais coerente com a dinâmica das relações atuais. A
peculiaridade desse mecanismo está caracterizada pela condição de administrador e não de juiz a
que o Estado se apresenta. Isso porque não encaminha um pedido judicial de assistência, mas uma
solicitação para que a autoridade judicial do outro Estado tome as providências e as medidas
requeridas no âmbito nacional.
Necessária, então, uma rede de cooperação internacional para imediato atendimento aos
pedidos de diligência aptos a elucidarem eventuais delitos, interromperem o iter criminis ou
auxiliarem na recuperação de ativos ilícitos, ferramenta imprescindível para alcance do fim útil dos
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atos investigatórios.
O presente trabalho constatou que o Auxílio Direto é instrumento mais eficiente quando o
assunto é interromper a cadeia que move a lavagem de capitais. Expôs-se a utilização da
Cooperação Internacional para investigar e recuperar ativos advindos do caso ―Lava Jato‖,
demonstrando uma crescente eficácia do instituto no plano nacional e internacional. Porém, é
preciso que os atos do poder público sejam pautados pela transparência e cumprimento à lei, a fim
de que os avanços de uma operação não acabem se tornando um retrocesso nas garantias dos
envolvidos relacionadas ao princípio do contraditório e da ampla defesa alcançado à duras penas
nos últimos séculos.
Por se tratar de um instrumento recente no ordenamento jurídico brasileiro, ainda há várias
celeumas e lacunas para dirimir. De certa forma, esses números mostram que a Cooperação
Internacional tende a crescer e ser um instrumento eficaz no combate ao crime de Lavagem de
Dinheiro.

.
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ANEXOS
Gráfico 1: Lava Jato: esquema de desvios de recursos da Petrobrás

Fonte: Ministério Público Federal. INFOGRAFICO_ESQUEMA_DESVIOS_PETROBRAS_PORTAL.png
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Gráfico 2: Operação Lava Jato: Infográficos

Fonte: Operação Lava Jato: Estadão. Infográficos
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Tabela 1: Procedimentos de Cooperação Internacional

Procedimentos de Cooperação Internacional (PCIs)
Período: Autuados até 04/09/2019
Acervo Inicial, PCIs Autuados e Finalizados na Gestão Atual e Acervo de PCIs em Andamento em
04/09/2019
Quadro Sintético

Situação

Qtd. de PCIs

Quantidade de Procedimentos de Cooperação Internacional
PCIs com
PCIs
PCIs Autuados
Acervo Inicial
Trâmite na SCI
Finalizados
entre
de PCIs em
entre
entre
18/09/2017 a
18/09/2017
18/09/2017 a
18/09/2017 a
04/09/2019
04/09/2019
04/09/2019

2092

2484

4576

2983

Fonte: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Relatório de Gestão (2017-2019), p. 58.

Gráfico 3: Números de Procedimentos de Cooperação Internacional Autuados

Fonte: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Relatório de Gestão (2017-2019), p. 25.

Acervo Final
de PCIs em
Andamento em
04/09/2019

1593
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Mapa 1: Cooperação Passiva Internacional

Fonte: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Relatório de Gestão (2017-2019), p. 80.
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Mapa 2: Cooperação Ativa Internacional

Fonte: Fonte: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Relatório de Gestão (2017-2019), p. 81.
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Mapa 3: Cooperação Ativa e Passiva na Lava Jato

Fonte: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Relatório de Gestão (2017-2019), p. 82.
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Gráfico 4: Cooperação Passiva Geral / objeto do pedido

Fonte: Ministério Público Federal. Relatório de Gestão (2017-2019), p. 27.

Gráfico 5: Cooperação ativa geral / objeto do pedido

Fonte: Ministério Público Federal. Relatório de Gestão (2017-2019), p. 27.
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Gráfico 6: Cooperação Passiva Geral por Assunto

Fonte: Ministério Público Federal. Relatório de Gestão (2017-2019), p. 28.

Gráfico 7: Cooperação Ativa Geral por Assunto

Fonte: Ministério Público Federal. Relatório de Gestão (2017-2019), p. 28
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Mapa 4: Valores e Bens Bloqueados no Exterior

Fonte: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Relatório de Gestão (2017-2019), p. 83.
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Tabela 2: Lava Jato em Números: Dados da Polícia Federal
Polícia Federal

Lava Jato em números

Trabalho de Polícia Judiciária

Total

Mandados de busca e apreensão (Brasil e exterior)

844

Mandados de condução coercitiva

210

Mandados de prisão preventiva (Brasil e exterior)

97

Mandados de prisão temporária

104

Prisões em Flagrante

6

Policiais envolvidos para cumprimento de medidas judiciais

4.220

Viaturas policiais

1.320*

Procedimentos de quebras de sigilo bancário e fiscal

650*

Procedimentos de quebras de sigilos de dados (telemático)

350*

Procedimentos de quebras de sigilo telefônico

330*

Inquéritos policiais instaurados

326

Inquéritos policiais em andamento

187

Processos eletrônicos abertos

1.397

Bens bloqueados ou apreendidos nas operações

R$ 2.400.000.000,00

Repatriados

R$ 745.100.000,00

Valores analisados em operações financeiras investigadas

R$ 12.500.000.000.000,00

Números atualizados até 14/08/2017
* números aproximados
Fonte: BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Operação Lava Jato: números. Disponível em:<
http://www.pf.gov.br/imprensa/lava-jato/numeros-da-operacao-lava-jato>. Acesso em: 20 jan. 2020.

