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R E S U M O 

A presente monografia cientif ica versa sobre a relagao de in terdependence 

entre a lavagem de capitals, disciplinada pela Lei 9.612/98, e a organizacao 

criminosa, discipl inada pelas Leis 9.034/95 e 9.303/96, demonstrando como 

esse nexo atua destrut ivamente na realidade social, economica e polit ica 

nacional e mundial e a razao de agoes mais intensas contra os institutos em 

questao, destacando a possibi l idade de uma relativizagao da utilizagao de 

provas de origem ilicita como forma de reprimir tais injustos que di fusamente 

assolam a populagao em ambito nacional e internacional. Objetiva-se, ainda, 

conceituar e tragar um breve historico sobre a lavagem de dinheiro, assim 

como, elucidar como e processado este ilicito e comprovar a importancia desta 

como forma de viabilizar o objetivo da criminalidade organizada. Perquirir-se 

tambem evidenciar o surgimento e desenvolvimento do crime organizado no 

mundo e analisar como o fenomeno da globalizagao e o aparelhamento da 

lavagem de dinheiro contr ibuem para o crescimento da del inquencia 

organizada. Propoe-se ainda abordar o modo para se efetivar a produgao 

probatoria, nestes ilicitos evidenciando a complexidade de tal tarefa, visto que 

ambos os ilicitos possuem grande poder economico e influencia intra-estatal. 

Salienta-se ainda como a implemento da Lei 11.690/2008 que reformou parte 

do Codigo de Processo Penal agiu no tocante a possibi l idade de uso de provas 

ilicitas, arraigando-se como a utilizagao da teoria dos frutos da arvore 

envenenada e correlatas atuam influenciando o poder judiciario brasileiro. Para 

tanto, utilizar-se-a os metodos exegetico-juridico e o hipotetico-dedutivo. 

Evidenciou-se que existe uma retro-alimentagao das organizagoes cr iminosas 

pela lavagem de dinheiro que, concomitantemente com a conjuntura mundial e 

a relativizagao da soberania nacional, gera espagos com ausencia estatal, o 

que favorece o crescimento desenfreado do crime organizado com uma 

tendencia global para a formagao das "empresas do crime". Consubstanciando-

se em um possivel auxil io as agoes repressivas contra os ilicitos em tela a 

relativizagao do uso de provas ilicitas no ordenamento jur idico brasileiro, visto 

que existe um confronto entre direitos fundamentais que sao lesados direta e 



indiretamente pelos delitos supracitados e os direitos fundamentais dos 

propositores destes crimes. 

Palavras-chave: Lavagem de dinheiro. Organizacoes Criminosas. Provas 

Ilicitas. 



A B S T R A C T 

This scientific monograph focuses on the interdependent relationship between 

money laundering, regulated by Law 9612/98, and the criminal organization, 

disciplined by Laws 9034/95 and 9303/96, showing how that link works 

destructively on social reality, economic and national and global policy and the 

reason to most intense actions against the institutions in quest ion, highlighting 

the possibility of a relativization of the use of illicit proofs origin as a way to 

suppress such unfair that diffusely spread throughout the population nationally 

and internationally. The objective is also to conceptual ize and chart a brief 

history of money laundering, as well as to elucidate how this is rendered illegal 

and demonstrate the importance of this as a way to achieve the goal of 

organized crime. Also inquire highlight the emergence and development of 

organized crime in the world and examine how the phenomenon of globalization 

and the rigging of the money laundering contribute to the growth of organized 

crime. It is also proposed to address how to effect the evidence production in 

these illicit showing the complexity of this task, since both have large illegal 

economic power and influence intrastate. It is also provided to implement the 

Law 11690/2008 which reformed the Criminal Code of Procedure act regarding 

the possible use of illegal proofs, rooting as the use of the theory of the fruit of 

poisonous tree and related work influencing the power Brazil ian judiciary. For 

this, it will be used the legal-exegetical and hypothetical-deductive methods. It 

was evident that there is a feedback of organized cr ime by laundering money, 

concurrently with the world situation and the relationship of national sovereignty, 

creates spaces with no state, which favors the unbridled growth of organized 

crime with a global trend for formation of the "business crime". Take the form of 

a possible aid to the repressive actions against the illegal screen on the 

relativity of the use of illegal proofs in the Brazilian legal system, since there is a 

clash between fundamental rights that are directly and indirectly harmed by the 

cr imes listed above, the fundamental rights of proponents these cr imes. 

Keywords: Money laundering, criminal organizations, illegal proofs. 
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1 INTRODUQAO 

A globalizacao e o desenvolvimento constante de uma economia 

internat ional cr iam novas dif iculdades para a sociedade mundial, haja vista que 

cada ato tornado, onde quer que seja, refletira com uma reacao em cadeia 

envolvendo todos os paises, seja posit ivamente ou nao. Portanto, qualquer 

problema em seara nacional tende a ressoar internacionalmente, sendo ainda 

mais certa esta repercussao ao se tratar de um problema no mercado 

f inanceiro. 

Nos presentes tempos, decerto que um dos maiores desafios dos 

governos em todo mundo e anular a atividade da criminalidade organizada que 

cada vez mais desafia aos governos impondo-se e tendendo a char um poder 

paralelo, principalmente nas regioes mais miseraveis e desprovidas da forca 

estatal. Tais organizacoes ha muito existem e ganharam grande repercussao 

no cenario mundial. 

A escassez de recursos, a ma distribuigao de renda, as desigualdades 

sociais, conjugados conjuntamente com a ambicao desregrada por poder e 

riqueza fazem surgir e crescer os mais variados tipos de at ividades 

clandestinas, ilicitas e irregulares, que encontram um panorama plenamente 

favoravel, com as atuais relacoes humanas e nivel tecnologico, fazendo 

expandir o desempenho racional de atos ilicitos voltados ao fornecimento da 

sociedade: bens e servicos de dificil obtencao. 

O ilustre magistrado Flavio Oliveira Lucas vislumbra duas possibi l idades 

de organizacoes criminosas: ideologicas (visam alcangar fins polit icos ou 

ideologicos com suas agoes) e empresariais (buscam pela obtengao do lucro, 

sendo bem exempli f icadas na figura das Mafias). Saliente-se que inumeras 

vezes nao e possivel ver uma distingao entre ambas e muitas vezes, a mesma 

instituigao criminosa sera de ambas as especies. 

Hodiernamente, essas organizagoes cr iminosas passaram a ser como 

grandes empresas que desprezam limites territoriais, nao havendo fronteiras 

tornam-se cada vez mais poderosas, buscando maximizar os lucros, possuindo 

um programa de implemento da del inquencia dentro de uma hierarquia 

estrutural, organizando-se como uma verdadeira "empresa do crime". 
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O cr ime organizado se constitui, basi larmente, de um oferecimento de 

produtos e servigos proibidos, moralmente repelidos ou escassos a sociedade, 

com fulcro na obtengao do lucro e a acumulagao de riquezas sem limitagoes, 

atraves de pessoas em associagao para a pratica dos crimes em comunhao ou, 

vert icalmente ou horizontalmente, de forma hierarquizada e organizada. Nao 

raro, ha uma conexao intima com o Poder Publico. 

Por obvio que para impedir a formagao ou avango de tais instituigoes, o 

Estado poderia realizar o rastreamento do fluxo monetario e, assim, chegaria 

aos grandes "chefoes", promovendo a apreensao dos lucros fazendo com que 

a fungao basica para a estruturagao de tal organizagao, o lucro, fosse 

impossivel , desmontando todas as operagoes ilicitas e acabando com essas 

organizagoes. 

Entretanto, antecipando-se a esta manobra estatal as organizagoes 

cr iminosas desenvolveram uma forma de burlar esse rastreamento atraves de 

uma dissimulagao de recursos i legalmente obtidos, para que se paregam como 

legais e, assim, nao despertem suspeitas sobre suas origens, configurando-se, 

dessa forma, a lavagem de dinheiro. De forma que a lavagem de dinheiro 

aparece como agente facil itador e garantidor de delitos de grande porte 

f inanceiro. 

Da mesma forma, segundo Gilson Dipp, entao Ministro do Superior 

Tribunal de Justiga, em aula magna Inaugural da Escola da Magistratura 

Federal do Parana, com o tema Crime de Lavagem de Dinheiro em Curitiba no 

dia 01-08-2004, como a globalizagao "proporcionou maior facilidade para 

movimentar seus valores, com a vantagem de poderem operar no anonimato", como 

informa Lilley, houve a influencia ao fomento a lavagem de dinheiro e a 

facil itagao de seus metodos, t razendo novas tecnologias que ajudaram as 

transagoes e o aumento do capital circulante pelo mundo. 

Ass im, torna uma possivel f iscalizagao de recursos sem origem definida 

extremamente dificil, dado o enorme montante de valores. A faci l idade para 

comunicagao do crime de lavagem de dinheiro incentivou a criagao de paraisos 

fiscais e sistemas f inanceiros internacionais, diante de alto grau de libertagao, 

favorecendo ainda mais o crescimento deste ilicito em ambito internacional. 

Saliente-se que esta atividade nao e oriunda dos tempos modernos, 

existem registros de que a atividade de "lavar" valores provindos do crime em 
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varios continentes, inclusive na China ha 3000 anos. Todavia, essa abordagem 

renovou-se e ganhou essa denominacao em meados dos anos de 1920 nos 

Estados Unidos, acredita-se que ela tenha sido criada para caracterizar o 

surgimento de uma rede de lavanderias que t inham objetivo de facilitar a 

colocagao em circulacao do dinheiro oriundo de atividades ilicitas das mafias, 

conferindo-lhe a aparencia de licito, vindo dai a expressao "money laudering". 

O Brasil, a partir do governo de Collor e, ainda mais com o governo 

Fernando Henrique Cardoso, passou a ser considerado, com o fim da inflacao 

desgovernada, um bom local para a lavagem de dinheiro, pois possui um 

sistema f inanceiro complexo, grandes fronteiras e a corrupcao dentro do 

proprio sistema facil i tam em muito as atividades cr iminosas. 

Al iando-se a este fato, ha a necessidade interna para a lavagem de 

dinheiro do crime organizado brasileiro, provinda tanto do trafico de armas, 

quanto do trafico de entorpecentes, ambos precisando da lavagem de dinheiro 

para que possam utilizar esse "dinheiro l impo", afinal de nada adiantaria 

possuir recursos se nao pudesse dele usufruir. Diga-se de passagem, que 

neste periodo o Brasil passa a ser nao mais apenas um bom local para a 

lavagem de dinheiro interna, mas tambem do exterior. 

Para mensurar do quanto o Brasil esta envolvido neste fato, o entao 

ministro do Superior Tribunal de Justiga Gilson Dipp informou em entrevista a 

revista Epoca que nao havia dados certos do quanto se lavava dinheiro no 

Brasil e com a criagao das varas especial izadas no ano da entrevista (2004) 

comegaria a se produzir estatist icas confiaveis, contudo as cifras giravam em 

torno de cinco ou seis bilhoes de reais, est imando-se que o dinheiro lavado em 

um ano e de aproximadamente um quarto da economia global. 

Data venia, e patente o imenso poderio nao apenas f inanceiro, mas 

tambem social e polit ico que mexem nas mais profundas estruturas do Estado. 

Portanto, agoes incisivas com fulcro em reprimir tais instituigoes cr iminosas 

devem ser tomadas para garantir nao so a paz social em ambitos nacional e 

internacional, mas tambem como forma de garantir os direitos fundamentals 

guarnecidos pela Carta Magna de 1988. 

Objet ivando sanar esses problemas evidenciara a possivel solugao 

atraves de uma flexibil izagao do uso de provas ilicitas, com f im em obter as 

provas cabiveis em ambito processual penal. Tal relativizagao e observado que 
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a mini-reforma do Codigo de Processo Penal atraves da Lei 11.690/2008 veio a 

implementar a teoria dos frutos da arvore envenenada e algumas de suas 

teorias f lexibil izadoras, conferindo possibil idade de se entender a situacao 

probatoria processual penal sob uma otima garantista const i tut ional , contudo 

havendo uma relativizagao dos preceitos fundamentals. 

Frente ao supra-exposto, o presente trabalho pretende demonstrar a 

intima relagao entre o ilicito de " lavagem de dinheiro", trazido na Lei 9.612/98, e 

a manutengao da atividade criminosa organizada - a qual apesar de nao ser 

conceituada na Lei 9.034/95 a mesma teve seu tratamento legal disposto - no 

mundo global izado e concomitantemente a isso objetiva-se buscando uma 

forma de combate as organizagoes criminosas e a lavagem de dinheiro, os 

quais devem auferir uma a g i o conjunta para que se concretize a efetividade de 

tais at i tudes governamentais. 

Bern como, objetiva-se em evidenciar a influencia do processo de 

globalizagao e da relativizagao da soberania do Estado neoliberal moderno no 

crescimento da criminalidade organizada. Evidenciando este atual problema do 

Estado brasileiro, e notorio que um conjunto de agoes repressivas devem ser 

tomadas, olvidando-se em buscar uma possibil idade de facil itagao probatoria 

destes il icitos, atraves da flexibil izagao do uso de provas ilicitas. 

Para tanto, pretende-se usar o metodo exegetico-juridico, avaliando as 

Leis que se dedicam aos tipos em voga, procurando com isso o entendimento 

das reais possibil idades conferidas pela legislagao atuante no Brasil. Bern 

como, fazendo uso do metodo hipotetico-dedutivo para se conseguir encontrar 

o cerne dos problemas causados pelos ilicitos em tela, angariando ainda 

opinioes acerca do tema de autoridades com intenso valor no fulcro de 

desenvolver a pesquisa necessaria a realizagao do presente trabalho cientif ico. 

Pr imeiramente, observar-se-a a evolugao da lavagem de capitals ao 

longo dos anos chegando ao seu apogeu no presente, havendo todo um 

entendimento do que e lavagem de dinheiro, bem como, analisar-se-a o 

procedimento util izado para a concretizagao do ilicito. Procurar-se-a comprovar 

a relagao do branqueamento de capitals com seus ilicitos anteriores, em 

especial o de organizagao criminosa, haja vista sua atuagao no Brasil. 

Posteriormente, em um segundo momento, explorar-se-a o campo do 

crime organizado no Brasil, salientar-se-a como e definida a organizagao 
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criminosa no Brasil, advertir-se-a, tambem, que tal organizagao passa por 

sensiveis mudangas que o tornam cada vez mais poderoso, tanto em ambito 

nacional, quanto internacional, havendo um enraizamento dentro da propria 

maquina estatal. Levar-se-a em conta ainda a ligagao essencial entre os ilicitos 

de lavagem de capitals e de crime organizado, evidenciando uma 

interdependencia dos dois. 

Ult imar-se-a em entender como se da a prova no processo penal 

brasileiro, observando-se quais as implicagoes trazidas pelas provas ilicitas 

dentro deste processo e, a partir da Lei 11.690/2008, buscar-se-a o 

entendimento da utilizagao da teoria do fruits of the poisonous tree em cede 

processual penal, assim como a utilizagao das teorias f lexibil izadoras desta. 

Esquadrinhar-se-a tambem demonstrar a possibi l idade de se relativizar as 

provas ilicitas, no processo penal, abrindo uma possibi l idade de utilizagao das 

mesmas ou, ao menos, das provas derivadas de provas ilicitas. 
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2 A S I S T E M A T I Z A Q A O DA L A V A G E M D E DINHEIRO EM S E U A S P E C T O 
D E F A C I L I T A D O R D E DISTINTOS IL IC ITOS 

Com o atual estado de globalizagao, a atuacao dos grupos criminosos 

organizados comegou a ser condizente com essa realidade, atuando de forma 

ext ranat ional , deixando o antigo modus operandi que utilizava de violencia 

pessoal como fonte principal e imediata da realizacao dos atos cr iminosos. 

E, neste mundo interligado, e atraves da lavagem de dinheiro que o 

crime pode romper as fronteiras nat ionals expandindo-se para o mundo. 

Portanto, faz-se necessario entender como a lavagem de capitals chegou ao 

desenvolv imento atual, penetrando dentro das maiores economias globais. 

2 . 1 . BREVE HISTORICO 

Especula-se que o uso de modos que ocultem valores ou bens remonta 

ha tempos em que nem havia uma moeda nacional, nem circulagao de valores 

capitals. Situando-se temporalmente, "(...) a lavagem de dinheiro nasceu na 

China de 3000 anos atras, quando mercantes adotavam, para proteger os 

proprios patr imonios das garras dos governantes da epoca, tecnicas muito 

parecidas as usadas hoje pelos lavadores." (PARODI , 2008). 

Contudo, nos anos de 1920 e 1930 nos Estados Unidos da America que 

essas operacoes se renovaram, aferindo-se a ela o termo " lavagem de 

dinheiro". Acredita-se que tudo se iniciou com os gangsters, mafiosos 

americanos, que t inham por habito de reciclar o dinheiro em especie - recebido 

do contrabando, da prostituicao, do jogo ilegal e da extorsao - atraves de redes 

de lavanderias que eram usadas para justif icar uma origem aparentemente 

"l icita" do dinheiro, assim, facil i tando a instalagao do dinheiro " lavado" em 

circulagao, surgindo a expressao "money laundering" ( lavagem de dinheiro). 

Ressalte-se ainda que exista quern afirme que a expressao " lavagem de 

Dinheiro" surgiu para designar um tipo de falsificagao de dolares que incluiria 
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colocar as notas na maquina de lavar para que adquir issem aparencia de 

gasta. 

Dada a imediata compreensao do seu signif icado, mesmo pelo publico 

mais leigo, esta expressao util izada incessantemente pela Midia foi 

rapidamente incorporada por diversos paises, tais como: Portugal 

(Branqueamento de Capital), Franca e Belgica {Blanchiment d'Argent), Italia 

(Riciclaggio del Denaro), Espanha (Blanqueo de Dinero) e Colombia (Lavado 

de Activos). 

Dentre o fim do seculo XX e o inicio do presente, verif ica-se um 

relevante salto tecno-cienti f ico da humanidade nao apenas no sentido estrito 

da expressao, mas sim no sentido mais amplo onde leva desde a evolucao do 

maquinario util izado dentro das residencias a visao entre os custos e beneficios 

de se produzir em diferentes partes do mundo. 

Essa evolucao ocasiona uma progressiva interl igacao e integracao dos 

mercados para uma economia planetaria, denominada globalizagao. Esse 

processo extremamente complexo envolve um enlace entre pessoas, ideias e 

servigos de diferentes locais, sendo esses potencial izados pelos incrementos 

evolutivos trazidos pelos transportes e comunicagoes, responsaveis por 

"encurtar" as distancias. 

A complexidade desse sistema e revelada ao passo que os mercados 

supracitados, outrora nacionais, singulares, governados por sistemas e culturas 

particulares, passam a interagir inclusive em niveis socio-culturais, tendo os 

servigos produzidos onde o custo for mais baixo, fazendo, assim, o mundo um 

grande mercado consumidor onde todos sao tambem competidores em 

produgao. 

Acompanhando esse diagrama os sistemas f inanceiros nao poderiam 

deixar de evoluir e modif icar-se. O sistema f inanceiro automatizou-se e 

modernizou-se e sao essas modif icagoes no sistema f inanceiro que 

possibi l i taram a grande transformagao da industria e comercio globais, fazendo 

com que um absurdamente grande volume de moeda, seja de qual for a nagao, 

f lutue sem grandes amarras. 

O fato e que esta evolugao nao ocasionou apenas uma faci l idade para o 

comercio licito, mas tambem abriu portas para o comercio ilicito, como o trafico 
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de drogas que se beneficiou em muito com a revolugao f inanceira que ocorre 

nos ult imos dez anos no mundo. 

Nesse sentido complementa Hugo Wolovikis Braga (2006, paginas 34 e 

35): 

Terroristas, traficantes, industria do sexo, contrabandistas de 
orgaos sao alguns dos usuarios dos servigos financeiros 
ilicitos. Vale ressaltar que tambem fazem parte de tais servigos 
os individuos corruptos que geralmente atuam tanto como 
coadjuvantes como protagonistas. Tais sujeitos vao de 
fraudadores de impostos a funcionarios de alfandegas, policiais 
e outros em posigao fundamental no governo. 

Obviamente, varias geragoes de autocratas ocultaram os 
dividendos de suas riquezas em contas numeradas na Suiga 
ou em outros paraisos fiscais. Precisa-se destacar que, nem 
sempre, as contas nao declaradas no exterior sao objeto de 
crime, muitas vezes servem para defender o capital das garras 
de regimes autoritarios ou protege-los de outras situagoes 
conflitantes nos paises de origem dos recursos. 

Assim sendo, a Lavagem de Dinheiro esta transpondo 
fronteiras, e essa expansao faz com que se tome cada vez 
mais dificil o seu controle, o que dificulta a agao dos meios 
utilizados para o seu combate. 

Nesta perspectiva, ao longo dos tempos, diversas atitudes de cunho 

internacional foram tomadas com intuito de prevenir, dificultar a ja diuturna 

pratica deste ilicito, tal aspiragao mundial consubstanciou-se em varios 

mecanismos de criminalizagao da pratica. 

O cr ime de " lavagem de dinheiro" iniciou a ser configurado 

internacionalmente so em dezembro de 1988 com a Convengao das Nagoes 

Unidas contra trafico ilicito de entorpecentes e substancias psicotropicas, 

tambem conhecida como "Convengao de Viena". Lembre-se que tal convengao 

fora ratificada no Brasil atraves do Decreto 154, de 26.6 .1991. 

Em 1989, no ambito do combate aos narcotraficantes, o FATF-GAFI 

(Financial Action Task Force on Money Laundering), um dos principals 

organismos internacionais de referenda e pesquisa no combate a lavagem de 

dinheiro, e o principal agente de integragao e coordenagao das polit icas 

internacionais neste sentido, foi criado por iniciativa dos sete paises mais ricos 

do mundo, G-7 (Alemanha, Canada, Estados Unidos, Franga, Italia, Japao e 



19 

Reino Unido), e da Uniao Europeia. Ja em abril de 1990 houve a publ icacao 

das 40 recomendagoes do Grupo de Agao Financeira Internacional (GAFI), ja 

com a adesao de outros paises, regulando conjuntamente questoes penais, 

f inanceiras e de cooperacao internacional. Saliente-se que o Brasil e membro 

desde junho do ano 2000. 

Ja em 1990, surgiu a Convengao da Europa relativa a lavagem, 

seguimento e confisco dos produtos do delito de lavagem de dinheiro, tambem 

conhecida por "Convengao de Estrasburgo". Nesta convengao, que so entrara 

em vigor em dezembro de 1993, alem de ordenar medidas eficazes de 

combate a cr imes graves, trouxe a interessante inovagao de exigir dos 

signatarios a criminalizagao da lavagem de dinheiro e o estabelecimento de 

medidas legais de embargo e confisco, objetivando privar os del inquentes do 

proveito economico do crime. 

Diferentemente, a Diretiva 308/1991, criada em 1991 pelo Conselho das 

Comunidades Europeias, possui carater obrigatorio para os paises membros. 

Nesta diretiva estabeleceram-se medidas para prevenir e dificultar a utilizagao 

do sistema f inanceiro na lavagem de dinheiro. 

Finalmente, a Convengao das Nagoes Unidas contra del inquencia 

organizada transnacional, tambem conhecida por "Convengao de Palermo", 

aprovada nesta cidade italiana em dezembro de 2000. Trouxe como uma das 

importantes inovagoes a instituigao de Inteligencia Financeira para reunir 

informagoes acerca das at ividades de lavagem de dinheiro. Ressalte-se que 

esta convengao fora ratificada pelo Brasil por meio do Decreto 2 3 1 , de 

30.5.2003. 

No Brasil, a lei que trata especif icamente do cr ime de " lavagem de 

dinheiro" e de 1998 (lei 9.613/98 sendo complementada pela lei 10.701/2003). 

No mesmo ano foi tambem criado o COAF (Conselho de Controle de 

At iv idades Financeiras) pelo Decreto 2.799/98, orgao do governo preposto 

especif icamente ao combate a lavagem de dinheiro. 

Na Lei 9.613/98, em sua redagao o delito em tela esta circunscrito 

conjuntamente ao terrorismo e seu f inanciamento (acrescido pela Lei 

10.701/03), trafico de armas e entorpecentes, crime contra a Administragao 

Publica nacional ou estrangeira, ao delito contra o Sistema Financeiro 
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Nacional, contrabando, a extorsao mediante sequestro e a cr imes comet idos 

por organizagoes criminosas. 

2.2. CONCEITUAQAO 

Antes de iniciar um apanhado geral do significado da expressao 

" lavagem de dinheiro", e preciso observar que esta expressao nao tern sua 

utilizagao pacif icada pela doutrina mundial , havendo diversas outras 

nomenclaturas como o "branqueamento de capitals", mas que em geral 

remetem-se ao processo pelo qual o cr iminoso transforma recursos, bens e 

servigos ganhos em atividades ilicitas em ativos com origem aparentemente 

legal. Geralmente, tal pratica envolve mult iplas transagoes usadas para ocultar 

a or igem dos ativos f inanceiros e permitir que eles sejam util izados sem 

comprometer os cr iminosos. 

Na legislagao patria o artigo 1°, da Lei 9.613/1998 aduz: "Ocultar ou 

dissimular a natureza, or igem, localizagao, disposigao, movimentagao ou 

propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, 

de crime". 

Ass im, pode-se entender a lavagem de dinheiro como a tentativa ou 

consumagao de dispor de recursos fraudulentos, de modo que tenha aparencia 

de licito para utilizar recursos il icitamente obtidos por meio de um crime 

antecedente na economia formal como se licitos fossem. A importancia deste 

delito e tamanha que se criou o Conselho de Controles de At iv idades 

Financeiras (COAF) pela Lei 9.613/98 com fulcro em combater as mais 

diversas fraudes contra o Sistema Financeiro Nacional. 

Na tentativa de chegar a um conceito pacifico do ilicito de 

branqueamento de capitais, o COAF assevera que: 

Pela definigao, meios comuns, a lavagem de dinheiro constitui 
um conjunto de operagoes comerciais ou financeiras que busca 
a incorporagao na economia de cada pais dos recursos, bens e 
servigos que se originam ou estao ligados a atos ilicitos. 
(COAF, 1999, p. 8). 
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O COAF complementa o pensamento supracitado indicando a forma 

como o delito se opera e permeia na sociedade: 

O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por um conjunto 
de operagoes comerciais ou financeiras que buscam a 
incorporagao na economia de cada pais, de modo transitorio ou 
permanente, de recursos, bens e valores de origem ilicita e que 
se desenvolvem por meio de um processo dinamico que 
envolve, teoricamente, tres fases independentes que, com 
frequencia, ocorrem simultaneamente. 

Portanto, ja e possivel vislumbrar a engenhosidade com que o ilicito 

ocorre, havendo uma integragao a propria economia dos Estados, a partir de 

uma sistematizagao o que dificulta cada vez mais sua distingao. 

Versando em entendimento semelhante, o ex imio doutr inador Tigre Maia 

em seu livro - "Lavagem" de dinheiro - apresenta um esbogo da 

sistematizagao do que seria a lavagem de dinheiro, estruturando as etapas 

basicas para o desenvolv imento do processo fraudulento certifica: 

A 'lavagem' de dinheiro pode ser simplificadamente 
compreendida, sob uma perspectiva teleologica e metajurldica, 
como o conjunto complexo de operagoes, integrado pelas 
etapas de conversao (placement), dissimulagao (layering) e 
(integration) integragao de bens, direitos e valores, que tern por 
finalidade tornar legitimos ativos oriundos da pratica de atos 
ilicitos penais, mascarando esta origem para que os 
responsaveis possam escapar da agao repressiva da justiga. 
(1996, pagina 53). 

Dessa maneira, a brilhante explanagao de Tigre Maia elucida o principal 

ensejo para o uso da lavagem de dinheiro, qual seja a probabil idade do uso de 

capitais ilicitos disfargando a "origem para que os responsaveis possam escapar da 

agao repressiva da justiga". 

Ja Bonf im, entende a lavagem de dinheiro como sendo o processo 

composto por fases realizadas sucessivamente, tendo por f inal idade introduzir 

na economia ou no sistema f inanceiro, bens, direitos ou valores procedentes de 

cr imes antecedentes a o ilicito em tela o quais estao previstos no rol do artigo 

1°, caput, da Lei 9.613/1998, ocultando, assim, a or igem delitiva. Possuindo 

a lgumas caracterist icas comuns em seu processo, quais sejam a dif iculdade de 



22 

identif icacao da lavagem de dinheiro em seu ponto final, di ferentemente do 

inicial, e a reutilizagao dos bens lavados na economia formal. (2008, paginas 

2 8 e 2 9 ) . 

Portanto, e evidente que a lavagem de dinheiro visa viabilizar o uso de 

recursos ilicitos com o minimo de periculosidade de rastreamento possivel, 

sendo, com o passar das fases do branqueamento, dificultado cada vez mais. 

Sobre o mesmo assunto, o entao i lustrissimo Ministro do Superior 

Tribunal de Justiga, Gilson Dipp, em aula magna Inaugural da Escola da 

Magistratura Federal do Parana, com o tema Crime de Lavagem de Dinheiro 

em Curitiba no dia 01-08-2004, assevera: 

(...) na verdade, gente, o tipo penal "lavagem de dinheiro" e a 
espinha dorsal que faz com que todo o dinheiro, todos os bens, 
todos os valores provenientes da pratica de um ilicito penal tido 
como antecedente possa, atraves de mecanismos complexos 
de operagoes complicadas no mercado financeiro e no 
mercado comercial, atraves de atividades complexas, voltar, de 
certa forma reciclado, distante da origem da pratica criminosa 
para que devidamente reformulado e limpo ele possa voltar 
para a atividade, para a economia formal de maneira 
permanente ou transitoria e possa, com isso, realimentar o 
crime em uma cadeia sucessiva de empreendimentos.(...). 

Por f im, releve-se ainda quando Bonfim (2008, pagina 27) relata a 

possibi l idade de classificagao de geragoes para legislagoes de lavagem de 

dinheiro, tendo a primeira seus bens, direitos e valores so provindos do 

Narcotrafico, a segunda podendo ser oriundos de outros cr imes mais gravosos 

e a terceira geragao, sendo eles, provenientes de qualquer crime. Ressalva, 

ainda, o autor, que a legislagao brasileira adota uma miscelanea entre a 

segunda e terceira geragoes. 

Todo o atual paradigma de mudangas e modif icagoes das operagoes de 

lavagem de dinheiro que podem ser observadas na propria legislagao, 

principalmente, quando esta tenta proteger o bem jur idico, certamente remete-

se pela grande modif icagao do meio economico-f inanceiro do mundo com o 

atual fenomeno da globalizagao; a realizagao da lei de mercado dos custos 

comparat ivos de produgao e distribuigao general izou-se, tornando o planeta 

uma grande esfera de competigao entre produgao e compra de mercadorias. 

Isso levou a um enorme aumento de fluxo de dinheiro corrente no mundo, 
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possuindo como ordem maxima a rapidez nas t ransacoes que ocorrem em 

diferentes partes do mundo. Evidentemente que esta mudanca e a interacao 

global vem ocorrendo ao longo dos seculos, todavia, foi dentre os seculos XX e 

XXI que ocorreu o intenso crescimento do exposto. 

Com isso, o sistema f inanceiro teve que evoluir e nesta evolucao 

comecou a ocorrer uma gradual automatizacao, tornando possivel a circulacao 

de bi lhoes, talvez hoje tri lhoes, atingindo, assim, os interesses do mercado em 

agil idade e velocidade nas transacoes de grande porte. Porem, as amarras 

dessas transacoes de certo que e mais fragil dada a concentragao no objetivo 

de celeridade. 

Para se ter ideia do tamanho da movimentagao que a lavagem de 

dinheiro faz segundo Dipp em entrevista a revista Epoca relata que, em 2004, 

mesmo nao existindo dados confiaveis, o que comegariam a ser colhidos com a 

criagao das varas federals especial izadas no mesmo ano, falava-se em cinco 

ou seis bilhoes de reais lavados anualmente so no Brasil, atingindo vinte cinco 

por cento da economia mundial . (Revista Epoca 335. Lava-jato de dinheiro). 

Nesse sentido e de se lembrar que se os grandes representantes do 

grande vo lume de renda licita - o comercio e a industria legais - benef ic iaram-

se com essa evolugao do meio, esses nao foram os unicos. A nova roupagem 

do sistema financeiro refletiu diretamente no ref inamento dos metodos 

util izados - no trafico de drogas, no terrorismo, na industria do sexo e no 

contrabando, por exemplo - e se tornaram ainda mais indispensaveis os 

servigos de outros personagens, como fraudadores de impostos, funcionarios 

de al fandegas, policiais e outros tantos infiltrados na maquina estatal. 

Essa evolugao das tecnicas de lavagem de dinheiro varia desde a "mais 

simples, quanto o desempacotamento postal de uma caixa contendo dinheiro 

em especie, ate a mais complexa, quanto um esquema que envolva a 

participagao de toda uma instituigao bancaria.". ( LAVORENTI , 2002, pagina 

349). 

Todavia, e salutar advertir que a aplicagao dessas tecnicas nao se da de 

forma unica, existindo toda uma sistematizagao nas quais essas tecnicas sao 

empregadas em meio a "purificagao" do dinheiro. 
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2.3. S ISTEMATIZAQAO DA LAVAGEM DE DINHEIRO 

Para que a o ilicito cumpra sua f inal idade e necessario que o mesmo 

cumpra ao menos tres requisitos basicos para o seu sucesso, segundo Barros 

esses momentos fundamentals sao, assim, sintetizados: "a) inclusao do 

dinheiro sujo no sistema financeiro; b) a ocultacao da efetiva or igem e 

referenda disto; c) o reinvestimento, como dinheiro aparentemente limpo e 

insuspeito." (1998, pagina 48). 

Existem diversos modelos para dispor desses requisitos: o primeiro a ser 

elaborado neste aspecto pertence ao suigo Paolo Bernasconi, ele dividiu a 

lavagem de dinheiro em duas grandes etapas: Laundering e recycling. A 

primeira "tern por f inal idade fazer desaparecer qualquer indicio que possa ligar 

os bens, direitos ou valores a sua or igem delitiva.". E a segunda visa a 

reintegragao aqueles "bens, direitos ou valores na economia legal, confundindo 

a parte licita com a ilicita." (BONFIM, 2008, pagina 35). 

Lavorenti (2002, pagina 349) relata o modelo adotado pelo GAFI (Grupo 

de Agao Financeira Internacional) que se dividem em tres etapas, quais sejam: 

a ocultagao (placement), a estratif icagao (layering) e a integragao (integration 

or recycling). 

A primeira diz que o agente apos dispor dos rendimentos provindos de 

atividades cr iminosas dele ou de terceiros tenta infiltrar o dinheiro no sistema 

financeiro, sendo o momento de mais facil idade na identificagao da lavagem de 

dinheiro. 

A segunda e a etapa na qual o agente desempenha variadas operagoes 

f inanceiras que se assemelham com transagoes legit imas em frequencia, 

volume e, ou, complexidade, tendo por fulcro dificultar o rastreio das fontes 

ilicitas, sendo os recursos movimentados por meio de varias empresas e 

instituigoes f inanceiras, atraves de depositos ou transferencias bancarias para, 

assim, dissimulando a or igem desses valores. 

Por f im, a terceira etapa procura agregar os fundos a economia formal e, 

deste ponto, o cr iminoso pode reinvestir o dinheiro agora aparentemente 

"l impo" em suas atividades criminosas, em outros ativos, ou apenas usando 

para manter sua vida, em razao do sucesso das fases anteriores. Comumente 
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sao re-introduzidas no sistema economico-f inanceiro, aparentando tratar-se de 

operagoes normais. (LAVORENTI , 2002, paginas 350 e 351). 

Outro grande modelo famoso e o modelo de ciclos proposto por Andre 

Zund e sistematizado por Blanco Cordero, este modelo fora severamente 

crit icado pela sua complexidade e sua restrigao a aplicagao a lavagem de 

dinheiro praticada por organizagoes cr iminosas. Este modelo divide-se da 

seguinte forma: 

1) Precipitagao: produgao de dinheiro em especie e em notas 
de pequeno valor oriundo de atividades criminosas; 
2) Infiltragao: tern por finalidade fazer a primeira depuragao 
mediante a transformagao em outros bens ou notas de valor 
maior; 
3) Corrente de aguas subterraneas: sao constituidos 
consorcios de empresas e o dinheiro ja lavado e introduzido 
dentro das organizagoes criminosas e convertido em outros 
bens; 
4) Lagos subterraneos: o dinheiro e separado e repassado a 
uma segao especializada em lavagem, dentro da propria 
organizagao criminosa ou transferido a outra empresa que 
recebera um pagamento para realizar a transagao 
internacional; 
5) Nova acumulagao em lagos: os fundos, ja no exterior, sao 
novamente repassados a outros especialistas em lavagem; 
6) Estagoes de bombeio: os valores entram no sistema 
financeiro legal atraves de contas em bancos e compras de 
bens; 
7) Estagao de depuragao: ocorre uma nova depuragao atraves 
de testas-de-ferro etc.; 
8) Aplicagao/aproveitamento (transferencia e investimento): 
ultrapassadas as barreiras dos bancos nacionais e 
internacionais os fundos se movimentam em investimentos 
legais de conta em conta ate a total ocultagao da origem ilicita; 
9) Evaporagao: com o desaparecimento do rastro que levaria 
a origem ilicita dos fundos, estes estao para serem 
reintegrados no pais de onde saiu ou em outros; 
10) Nova precipitagao: depois de pagar os impostos devidos, o 
dinheiro lavado e usado para atividades legais 
(v.g. investimento no mercado financeiro), ou ilegais, finalizando 
o ciclo que volta a receber novos fundos. (BONFIM, 2008, 
paginas 35 e 36). 

Tomando-se como alicerce o modelo trazido pelo Grupo de Agao 

Financeira Internacional (GAFI), haja vista a maior aceitagao internacional, 

pode-se enquadrar diferentes tecnicas em cada fase do modelo, i lustrando o 

leque de opgoes para o comet imento do ilicito. 
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Na primeira fase, a colocagao, segundo Bonfim: 

(...) uma das tecnicas mais conhecidas e utilizadas 
internacionalmente e o fracionamento de grandes quantias em 
valores menores que ao serem depositados em instituicoes 
financeiras nao ficam sujeitas ao dever de informar, 
determinado por lei, e, portanto, livram-se de qualquer 
fiscalizacao. (2008, pagina 37). 

A lem dessa tecnica de fracionamento, tambem denominada de smurfing 

ou Schtoumpfage, o autor cita a troca de moeda que consiste na compra de 

moeda estrangeira, diuturnamente o dolar, em pequenas quantias -

principalmente em cidades turist icas - no contrabando de dinheiro em especie 

e na utilizagao de empresas de fachada para juntar o dinheiro licito com o 

ilicito, fazendo com que se confundam. (BONFIM, 2008, pagina 37) 

Outra tecnica famosa citada por Jose Paulo Baltazar Junior e o cabo 

dolar, nessa pratica ocorre a: 

(...) transferencia de valores a margem do sistema financeiro 
oficial, ou seja, por intermedio de doleiros e casas de cambio 
que realizam a transferencia de valores de um local ou pais a 
outro, por intermedio de correspondentes, sem tributagao, 
declaragao ou automagao legal para a realizagao desse tipo de 
operagao, que se presta, alem da lavagem de dinheiro, 
tambem para a evasao de divisas e a sonegagao fiscal. 
(BONFIM, 2008, pagina 38) 

Na segunda fase, a ocultagao, tern um dos metodos mais avangados: a 

venda de agoes na bolsa de valores, na qual o vendedor e o comprador 

previamente acordam o prego artificial para a transagao da agao entre eles. 

Corriqueiro tambem o uso da transformagao dessas quantias em bens moveis 

e imoveis, no tocante aos moveis, saliente-se que normalmente sao bens que 

possam ser postos em circulagao rapidamente em outros paises, como ouro e 

pedras preciosas. (Bonf im, 2008). 

A ultima fase, a integragao, tern por enfase a tecnica da construgao de 

empresas util izadas pelos agentes, para esconder uma situagao que nao 

vingaria se fosse vista como de fato deveria ocorrer tambem conhecida por 

"empresa de fachada". Ressalte-se que essas empresas podem surgir durante 
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as tres fases, contudo e nesta que se encontra sua maior uti l idade. Tais 

empresas podem fazer "negocios imobiliarios, emitir faturas de importagao e 

exportagao e simular creditos." (Bonf im, 2008, pagina 39). Nao bastando a 

importante fungao ja atribuida a sociedade de fachada, a mesma ainda possui 

outra importante fungao, qual seja: a de possibil itar uma revalorizagao dos 

lucros, atr ibuindo credibil idade a riqueza obtida pela pessoa ou organizagao. 

E notoria a importancia dos negocios imobiliarios, para o ilicito, 

d imensao vista na propria preocupagao da COAF. 1 A lem dos ja citados 

negocios imobiliarios ainda existem a aquisigao a prego real ou simulado 

mediante contratos privados sem mencionar na escritura do imovel; a aquisigao 

em nome de pessoa fisica interposta (familiar ou testa-de-ferro); falsas 

transagoes de leasing ou prestagao de servigos; aquisigao a prego real ou 

simulado mediante sociedade de fachada, que permitam assegurar o uso, o 

desfrute e/ou, a propriedade das mesmas; criagao de benfeitorias reais ou 

ficticias que permitam a venda por prego visivelmente mais elevado na compra. 

Nesse aspecto, a lavagem de dinheiro esta, atualmente, num patamar 

totalmente diferente do que se passava em seu inicio. Do mesmo modo, como 

empresas reais contratam uma terceira empresa para a realizagao de 

determinado servigo, hoje existe o mesmo fenomeno no delito em pauta, a 

terceir izagao da lavagem de dinheiro, consubstanciando-se numa verdadeira 

tendencia mundial . 

A lem do ja conhecido efeito da lavagem de dinheiro, qual seja a afetagao 

do livre fluxo de capitals licitos no mercado financeiro pela introdugao de 

capitals de or igem ilicita que movimentam a atividade criminosa, Sanctis revela 

que nao se requer que o agente sequer tome conhecimento da modal idade 

criminosa antecedente, assim, "(...) o entendimento de que o agente do crime 

anterior nao seria sujeito ativo do delito de lavagem permite que o primeiro nao 

seja pela vara especial izada anal isado (...)". (2008, pagina 58). 

Ass im, o fato de se lavar o dinheiro nao necessariamente implica em 

participagao direta do ilicito anterior, dessa forma, havera influencia direta no 

meio juridico ao ponto de mudar aquele que procura o "lavador" nao se 

enquadrar no ilicito de lavagem de dinheiro e, por conseguinte, nao ser 

1 Resolucao n. 14, de 23.10.2006 da COAF (Conselho Nacional de Atividades Financeiras). 
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enquadrado na competencia do Juizado Especial Federal especif ico para 

lavagem de dinheiro. Ja que, em nenhum momento, a Lei de Lavagem de 

Dinheiro revela o enquadramento daqueles que se uti l izaram dos servigos de 

um "profissional da lavagem de dinheiro". 

Bonfim (2008, paginas 40 e 41) revela ainda duas tecnicas trazidas por 

membros do Ministerio Publico, procuradores e ju izes em diferentes paises, 

quais sejam: o Emprest imo endossado e os ganhos falsos em jogos. 

No primeiro caso ocorre da seguinte forma: Deposi tam-se os valores a 

serem lavados em um banco off-shore 2 , no caribe, por exemplo, transferindo-o 

apos para Luxemburgo. Essa quantia se lava em uma conta bancaria servindo 

de garantia para um contrato de emprest imo que o lavadeiro vai f irmar com 

outro banco em outro pais, o dinheiro posto a disposigao neste outro pais pelo 

lavador aparentemente nao possui ligagao com o dinheiro depositado em 

Luxemburgo, se o lavadeiro nao pagar o emprest imo, o banco do outro pais 

usara da garantia e fara com que o banco de Luxemburgo pague. Apos isso o 

lavadeiro so precisa utilizar o emprest imo em um investimento rentavel e o 

paga, a soma depositada em Luxemburgo podera servir para garantir outro 

emprest imo. (BONFIM, 2008, paginas 40 e 41) . 

A segunda hipotese ocorre quando um cliente compra f ichas de um 

determinado jogo com dinheiro de origem delit iva. Nesse ponto, os jogadores 

cumpl ices perdem o dinheiro na mesa de jogo e um deles recebe todo o 

montante e apos trocar as f ichas que ganhou no jogo por dinheiro tera o 

dinheiro lavado. (BONFIM, 2008, pagina 41). 

Portanto, pode-se inferir que, para a pratica delituosa sao usados 

bancos, corretoras de agao ou mercadorias, empresas de investimentos, 

operadoras de cambios, emitentes resgatadores e descontadores de cheques 

de viagens, de ordens de pagamento e de instrumentos similares, servigos dos 

correios, casas de penhores, empresas de emprest imos ou f inanciamentos, 

transferidores de recursos, cassinos e casas de jogos, companhias de seguros, 

2 Off-shore trata de jurisdicoes onde os nao residentes tern a mesma possibilidade de constituir sociedade 
e de usar os diversos services financeiros que o centro off-shore oferece quanto as atividades realizadas 
fora de referidos territories, amparando, como regra geral, diversas vantagens de uma menor tributacao e 
de uma minima regula9ao normativa em diferentes campos. (SANCHES ULLED, Emilio Jesus. 
"Blaqueamento de capitales em el sector bancario y corrupcion: aspectos praticos". In FERRE OLIVIE, 
Juan Carlos (Org.) Blanqueo de dinero y corrupcion em el sistema bancario. Salamanca, Ed. Universodad 
de Salamanca, 2002. pag.324.). 
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corretores de materials preciosos, agendas de viagens, vendedores de 

veiculos a varejo, corretores imobiliarios, donos de estabelecimentos 

comerciais de fachada, dentre outros. 

Para tanto, sao usados determinados instrumentos como: a moeda 

corrente, cheques administrativos, cheques pessoais, ordens de pagamento, 

saques bancarios, pagamentos efetuados pela internet, etc. 

No Brasil, segundo o entao Ministro do Superior Tribunal de Justiga 

Gilson Dipp em aula ja mencionada que com o aumento do f luxo pecuniario e 

de pessoas na economia informal ha um ambiente propicio para a lavagem de 

dinheiro, asseverando que: 

Quanto mais movimento de pessoas e de dinheiro em especie, 
sem fiscalizagao, isso pode gerar lavagem de dinheiro. E e por 
isso que os bingos nao regulamentados e nao fiscalizados, 
porque pagam premios que nao se sabem os valores, que 
movimentam o dinheiro em "cash" podem sim servir para a 
pratica da lavagem de dinheiro. Nos temos hoje nao so mars a 
lavagem de dinheiro atraves do sistema financeiro, que e 
aquele de deu impulso, aquele mecanismo que propiciou todas 
essas atividades criminosas. Mas, hoje com as blindagens do 
sistema financeiro nacional, atraves das politicas de controle 
de todos os bancos que tern cada um deles um comite de 
acompanhamento a lavagem de dinheiro, com a blindagem 
fornecida pelo Banco Central, hoje a lavagem de dinheiro esta 
indo para as entidades beneficentes, as entidades sem fins 
lucrativos que nao sao obrigadas a se registrarem na Receita 
Federal ou das Secretarias Estaduais. Nos temos a lavagem de 
dinheiro que se sabe atraves das varias e multiplas Igrejas 
existentes no pais, [...] enfim, os doleiros que tambem nao ha 
um controle efetivo. A lavagem de dinheiro esta migrando do 
sistema financeiro para praticas mais informais e com isso 
dificultando a fiscalizagao, dificultando os nossos servigos de 
inteligencia, os nossos servigos de investigagao e a nossa 
prestagao da persecugao penal processamento e julgamento 
desses crimes. 

Destarte, e notorio que a lavagem de dinheiro e um ilicito que sozinho 

nao sobreviveria, haja vista que todo seu processo e custoso e exige 

ref inamento permanente. Na verdade o lavador de dinheiro o faz, pois ha, seja 

ele proprio ou terceiro quern se interesse em ocultar a or igem de seus recursos 

para que assim possa ter um dinheiro aparentemente licito, o qual pode ser 

util izado sem levantar grandes suspeitas. De certo que apenas aqueles que 
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obtem recursos ilicitos ter iam essa necessidade pela lavagem, para si, ou 

obtendo lucro lavando o dinheiro para terceiros. 

2.4. CORRELAQAO DA LAVAGEM DE DINHEIRO COM OUTROS ILJCITOS. 

A agao humana nao surge aleator iamente, qualquer agao e 

desencadeada pela jungao de diversos fatores, os quais levam ao comet imento 

de determinados atos. Por exemplo, no caso de uma pessoa ter fome o seu 

instinto de sobrevivencia fara com que a mesma procure o al imento e faga de 

tudo para que ele consiga obte-lo. 

Na vida social nao existe tao grande diferenga. Na sociedade as 

pessoas compart i lham propositos, gostos, preocupagoes e costumes, 

interagindo entre si para uma melhoria geral proporcionada pela convivencia 

em comunidade. E e a propria sociedade que rege muitas necessidades, 

fazendo surgir desejos em todos os que dela habitam. 

Por causa desses desejos variados pensamentos de poder e riqueza 

sobressaem a muitos, contudo, poucos possuem os meios necessarios para 

tanto, mesmo que esse poder e essa riqueza nao sejam tao elevados assim. 

De tal sorte que a maneira mais facil para se conseguir atingir a esses 

objetivos e o cr ime. Portanto, e notorio que todo crime possui uma razao para 

sua existencia, afinal nenhuma pessoa objetiva algo ao cometer um crime, algo 

que nao poderia ser conseguido de maneira legal, saliente-se que isso se 

aplica a pessoas que estao em condigoes psicologicas normais. 

A razao para o comet imento de um crime se difere para cada tipo penal, 

contudo todas as razoes se pautam em um unico grande ponto, a vontade 

humana. A vontade pautada em um grande complexo de Deus, ou num 

complexo de Edipo, ou por uma auto-exigencia em ser "poderoso", ou ate 

mesmo sem uma causa aparente, mas regidos por uma razao pertinente a 

nebulosa vontade humana. 

Grande parte dos cr imes e relacionada, direta ou indiretamente, ao 

p a t r i m o n i i A motivagao para isso esta regulada a propria condigao humana 

dentro da sociedade capitalista em meio ao fenomeno da Globalizagao. Na 
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medida em que e a partir da propria sociedade que produz as necessidades 

humanas, far-se-a com que as pessoas tentem alcangar aos objetivos impostos 

pela sociedade, o que e chamado de ascensao social e que so se e 

conquistado atraves do acumulo de peculio. 

Entretanto, nem todos os cr imes precisam de uma razao obvia para sua 

existencia, nem todos os crimes necessitam apenas deles proprios para existir. 

A lavagem de dinheiro e um crime apurado que necessita de outros para 

sobreviver, haja vista que o unico dinheiro lavado e o proveniente de algum ato 

ilicito e este ilicito antecedente nem mesmo necessita estar em um ambito 

nacional, podendo, assim, existir uma conjuncao de delitos transnacionais, o 

que, diga-se de passagem, costumeiramente ocorre nesta forma criminosa. 

Em verdade, o que mais pode ser enfat icamente observado na lavagem 

de dinheiro e o fato de ela nao funcionar sozinha, necessitando de um crime 

anteriormente cometido para que o dinheiro advindo dela possa ser util izado na 

lavagem de dinheiro e, posteriormente, reutil izado pelo criminoso do primeiro 

delito. 

Por exemplo, a lguem que pratica uma fraude contra o Sistema 

Financeiro Nacional como no ilicito de sonegagao fiscal, apos comete-lo havera 

necessidade de que se oculte o patrimonio devido para que a Administragao 

Publica nao o encontre. Nesse ponto, a lavagem de dinheiro e utilizada como 

ferramenta crucial e passa existir a vinculacao entre ambos os ilicitos. 

Ass im, infere-se que existe entre os cr imes pressupostos e a lavagem de 

dinheiro um vinculo, uma relagao de acessor iedade material, porquanto, 

inexistindo a pratica do crime antecedente impossibil i ta-se originar o objeto da 

agao de lavagem de dinheiro e, assim, tipifica-la. 

O fato de existir necessar iamente um delito precedente para a existencia 

do mesmo ocorre em piano internacional gerando uma grande dif iculdade na 

tentativa de supressao do delito, necessitando-se de uma cooperagao em nivel 

internacional. 

Com vistas em atribuir uma forma de classificagao dos cr imes 

antecedentes Carlos Aranguez Sanches apud Bonf im, traz tres sistematicas de 

classificagao dos cr imes antecedentes, quais se jam: O sistema de numerus 

clasus, no qual sao enumerados varios delitos que sao basilares a lavagem de 

dinheiro; o sistema de classes, o qual so considera uma categoria de cr imes 
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(como os crimes graves); e o sistema misto que mescla um rol taxativo de 

delitos com um generico, sendo este adotado pelo Brasil. (2008, pagina 60). 

O legislador brasileiro, adotando o sistema misto, dispos os cr imes 

antecedentes a lavagem de dinheiro em um rol taxativo nos incisos I a VII do 

artigo 1° da Lei 9.613/98, no que diz: de trafico ilicito de substancias 

entorpecentes ou drogas afins; de terrorismo e seu f inanciamento; de 

contrabando ou trafico de armas, munigoes ou material dest inado a sua 

produgao; de extorsao mediante sequestro; contra a Administragao Publica, 

inclusive a exigencia, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de 

qualquer vantagem, como condigao ou prego para a pratica ou omissao de atos 

administrativos; contra o sistema f inanceiro nacional; praticado por organizagao 

criminosa; praticado por particular contra a administragao publica estrangeira 

(artigos 337-B, 337-C e 337-D do Decreto Lei 2.848, de 7 de dezembro de 

1 9 4 0 - C o d i g o Penal). 

A Lei elenca como delito inicial o trafico ilicito de substancias 

entorpecentes ou drogas afins, a razao para isso e inquestionavel, pois se 

ant igamente a lavagem era util izada com intuito de "branquear" o dinheiro 

advindo do gangsterismo, de grandes assaltos ou mesmo de fraudes no 

Sistema Financeiro Nacional, hodiernamente a principal fonte economica da 

criminal idade advem do trafico de drogas. 

Tal problema ja a muito e reconhecido pelo Brasil, havendo aderido e 

ratificado a convengao de Viena, no que se trata da repressao a lavagem de 

dinheiro correlacionado ao trafico internacional de drogas, com o decreto 

154/91. 

Evidentemente, que o problema do narcotrafico nao e uma problematica 

onde se envolve apenas o narcotraficante ou apenas o tox icomaniaco, na 

verdade todo o contexto de trafico e uso de drogas ilicitas traz multiplos 

problemas a sociedade em nivel t ransnacional, visto que a ampli tude do delito 

se espalha por uma vastidao muito maior que a nacional. 

O conspicuo doutrinador Orlando Soares esclarece acerca da tematica 

que o toxicomaniaco, alem das conotagoes do vicio e do desvio 

comportamental , "(...) reveste-se de um carater de desafio as normas de 

conduta social e criminal (...) proporcionando o usuario de uma sensagao de 

coragem na pratica de atos destemidos, ousados, agressivos e violentos" 



33 

(2003, pagina 160), havendo um conflito direto com as reprimendas policiais. 

Ja o narcotraficante se impressiona com seu modo de vida, "(...) com o poder 

que dispoe, nao so de ordem economica, mas tambem de subornar e 

corromper os agentes da administragao publica e o de vida e morte sobre as 

pessoas em geral." (SOARES, 2003, pagina 160). 

Nesse raciocinio, entende-se que ha um surgimento de um "poder 

paralelo" ao poder do Estado, o qual passa a confrontar diretamente o mesmo, 

chegando ao ponto de impor normas diversas as normas estatais. 

O destaque conferido ao narcotrafico e evidenciado nos proprios valores, 

onde se est ima em centenas de bilhoes de dolares, conseguidos e lavados, 

sendo ao menos metade de tudo o que e angariado. Segundo a ONU 

(Organizagao das Nagoes Unidas) desde a produgao ate sua distribuigao o 

narcotrafico gera cerca de R$ 400 bilhoes de dolares. Sendo assim, constata-

se o grande poderio economico do trafico de drogas, afetando, inclusive, o 

Sistema Financeiro Nacional. 

Ass im como o narcotrafico e um problema que transpassa as fronteiras 

nacionais, o terrorismo alastra-se em todo o mundo, sendo uma preocupagao 

nao apenas em nivel nacional, mas sim de toda a comunidade internacional. 

Em atinencia as preocupagoes globais e nacionais de combate ao terrorismo 

implementou-se ao rol de cr imes antecedentes nao so o terrorismo, bem como 

o seu f inanciamento. 

O fato de existir uma relativizagao da soberania nacional faz com que 

modal idades criminais transnacionais se expandam de modo extremamente 

eficiente nas lacunas deixadas pelos Estados, nao apenas o terrorismo mais 

quaisquer outros crimes que assim operem. Crimes estes que lucram com 

esses vazios do Poder Estatal, criando um verdadeiro "mercado global do 

crime" que se apoia principalmente na propria mundial izagao, no progresso da 

informatica, comunicagoes, transportes e no progresso do sistema financeiro 

mundial virtual, como bem salienta o ilustre doutr inador Luiz Regis Prado 

(2007, pagina 404). 

Portanto, com fulcro em tentar atingir melhor o ilicito do terrorismo, 

expandiu-se o tipo penal para a intengao de reprimir a ocultagao ou 

dissimulagao da natureza, or igem, localizagao, disposigao, manutengao ou 

propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente 
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do terror ismo (artigo 1°, II da lei 9.613/98). Contudo, isso recai em uma '"lacuna 

autentica', ou seja, aquela que se da quando a lei nao apresenta uma resposta, 

quando a partir dela propria uma solucao nao pode ser encontrada", como bem 

trata Barros (1998, pagina 15). 

Notadamente a observacao trazida pelo eminente jurista e plenamente 

aceitavel visto que a legislagao brasileira nao possui uma definigao para 

terrorismo, apesar de a expressao ser mencionada na Lei de Seguranga 

Nacional (Lei 7.170/83, artigo 20), na Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8.072 

artigo 2°) e na propria Constituigao Federal de 1988 (artigo 5°, XLIII). 

Deste modo, e evidente que o crime de lavagem de dinheiro advindo do 

terrorismo ou de seu f inanciamento fica em parte prejudicado pela ausencia de 

definigao do que seria terrorismo. 

Outro dos ilicitos ao qual a lavagem de dinheiro se acopla e traz grandes 

efeitos colaterais e o trafico de armas, fato este que se evidencia nos numeros 

mundiais onde o trafico de armas esta entre os tres mais viaveis 

economicamente no mundo. 

Data venia, sabendo-se que existe uma grande movimentagao financeira 

nesta forma delituosa, faz-se necessario desviar a or igem deste dinheiro, 

havendo uma necessidade de se existir a lavagem de dinheiro para que nao se 

encontre que sao os traficantes. 

Internamente o trafico de armas alimenta a grande criminalidade 

brasileira, notadamente na "guerra" nao declarada nos morros cariocas e 

paulistas, onde o trafico de armas sustenta uma realidade mais semelhante a 

uma verdadeira guerra com armamentos belicos, niveis de violencia, niveis 

taticos de combate urbano e numero de mortos em decorrencia dos ja 

cotidianos conflitos compativeis com grandes guerras. 

Em vista a isso, o legislador patrio adotou tambem como delito o anterior 

contrabando ou trafico de armas, munigoes ou material destinado a sua 

produgao. 

Entretanto, as condutas cr iminosas em questao para que configurem 

como ilicito antecedente do branqueamento de capitals nao e suficiente 

s implesmente a presenga da agao t ipica (importar ou introduzir, de seu objeto, 

armamento ou material militar privativo das Forgas Armadas e imprescindivel), 
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a conduta deve objetivar atingir os bens jur idicos ali tutelados, para ensejar a 

" lavagem". 

Outros ilicitos de grande gravidade sao trazidos pela lei de lavagem de 

capitals, como e o caso da extorsao mediante sequestro que e plenamente 

pautavel haja vista a gravidade do crime e sua habitualidade atualmente, 

havendo, muitas vezes, extorsoes de grandes quantias em dinheiro e por 

inumeras vezes a violagao da integridade f isica ou mesmo o obito dos 

sequestrados. 

Tal crime ocorre quando um criminoso, com o fim de obter para si ou 

para outrem, qualquer vantagem como condicao ou prego do resgate, 

sequestra uma pessoa. Com o aumento de incidencia da atividade delituosa o 

legislador mostrou atitude com a criagao da Lei 8.072/90. 

Outra modal idade delituosa incluida como precedente no que caracteriza 

o branqueamento de capitals foi o crime contra a administragao publica e a 

exigencia de qualquer vantagem para si ou outrem direta ou indiretamente 

como condigao ou prego para pratica ou omissao de atos administrativos, como 

disposto no artigo 1°, inciso V da Lei 9.613/98. 

A sensivel preocupagao do legislador em tipificar esta modal idade 

antecedente nao vem de pequenos desvios ocorridos nas muitas prefeituras 

brasileiras, mas sim concernente aos inumeros fatos escandalosos nos ult imos 

anos das administragoes publicas municipals, estaduais e federals que 

revelaram uma imensa movimentagao f inanceira do dinheiro publico em contas 

de polit icos e co-relacionados, assim, evidenciando uma grande rede de 

movimentagao criminosa de valores da administragao publica. 

Casos como esquema Paulo Cesar Farias - Collor, as fraudes contra o 

Instituto Nacional de Seguridade Social que ocorreram no Rio de Janeiro e o 

esquema deli tuoso do Orgamento da Uniao na decada de 1990 serviram de 

motivagao essencial para essa tipificagao. Ressalve-se que mesmo nos 

presentes dias esse tipo de crime perdura incessantemente, como e 

evidenciado nas muitas Comissoes Parlamentares de Inquerito que foram 

realizadas durante todo o governo Lula. 

Outro dos cr imes antecedentes sao os cr imes contra o Sistema 

Financeiro Nacional, presente no artigo 1°, IV da lei de lavagem de dinheiro 

que chega a quase se confundir com o cerne da Lei, sendo citado no 
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preambulo da Lei como um dos objetivos a "prevengao da utilizagao do sistema 

f inanceiro para os ilicitos previstos nesta Lei". 

Por manifestas razoes, o t ipo acima descrito nao poderia deixar de se 

fazer presente nesta produgao legal, haja vista o grande escarceu em fraudes 

comet idas contra o Sistema Financeiro Nacional, dentre elas o caso dos 

precatorios deflagrados na epoca de Paulo Maluf. 

Em teses todos os cr imes cometidos contra a administragao publica, 

emoldurados na Lei 7.492/86, podem se enquadrar aqui, todavia se deve levar 

em conta dos nucleos do branqueamento de capitais, pois somente com a 

efetivagao destes atos, escondendo a or igem ilicita dos recursos, e que se 

tipificara a ocorrencia da lavagem de dinheiro, enquadrando-se, assim, no tipo 

legal em pauta. 

No sentido de se aventurar na busca dos nucleos, o brilhante 

doutr inador Barros enumera os tipos contra o Sistema Financeiro Nacional que 

podem ensejar a lavagem de dinheiro, quais se jam: a impressao desautorizada 

(artigo 2° da Lei 7.492/86); a gerencia fraudulenta (artigo 4°, paragrafo unico da 

Lei 7.492/86); a apropriagao indebita de bens da instituigao f inanceira (artigo 5° 

e paragrafo unico da Lei 7.492/86); a emissao de titulos ou valores mobil iarios 

falsos ou falsif icados (artigo 7°, inciso I a IV da lei 7.492/86); a exigencia de 

remuneragao indevida (artigo 8° da lei 7.492/86); fraudar a f iscalizagao ou 

investidor (artigo 9° da lei 7.492/86). 

A lem dos supracitados Barros ainda enumera outros diversos, como: 

inserir e lementos falsos em demonstrat ives contabeis (artigo 10 da lei 

7.492/86); o caixa dois: [...] (artigo 11 da lei 7.492/86); as omissoes do ex-

administrador (artigo 12 da lei 7.492/86); o desvio de bem (artigo 13, paragrafo 

unico da lei 7.492/86); a operagao sem a devida autorizagao (artigo 16 da lei 

7.492/86); tomar ou receber emprest imo indevido (artigo 17, paragrafo unico da 

lei 7.492/86); obter f raudulentamente de f inanciamento (art.19 e § unico da lei 

7.492/86); desviar recursos de sua aplicagao (artigo 20 da lei 7.492/86); atribuir 

falsa identidade (artigo 2 1 , paragrafo unico da lei 7.492/86); promover evasao 

de divisas (artigo 22, paragrafo unico da lei 7.492/86). (1998, paginas 25 a 27). 

Incluiu-se posteriormente a figura t ipica da pratica por particular contra a 

administragao publica estrangeira (artigo 1°, VIII da Lei 9.613/98), o que faz 

reconhecer ainda mais o fenomeno da globalizagao. 
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Por f im, no inciso VII do artigo 1° da Lei 9.613/98 se enquadraram os 

cr imes praticados por organizagoes cr iminosas. Apesar de nao existir 

expressamente em Lei patria a conceituagao de organizagao cr iminosa, sendo 

essencial essa previsao, visto que grande parcela dos grandes crimes 

f inanceiros mundiais advem desta modal idade criminosa. 

Ha, atualmente, na criminalidade organizada uma afetagao 

transindividual dos bens jur idicos de forma invisivel as pessoas, por meio de 

uma criminalidade difusa em escala global, havendo uma atuagao paralela a 

estatal nao so em ambito nacional, mas tambem em internacional. De forma 

que apesar dos individuos nao perceberem seus direitos sendo tolhidos por tais 

instituigoes criminosas, essas cont inuam a faze-lo, contudo, de forma mais sutil 

e indireta, so sendo perceptivel no meio social quando grandes consequencias 

surgem. 

Essas organizagoes cada vez mais dominam a criminal idade mundial , 

para se ter ideia das d imensoes segundo a epoca uma das maiores 

organizagoes criminosas do Brasil o Primeiro Comando da Capital (PCC), no 

per iodo de novembro de 2005 a setembro de 2007, teve circulando em contas 

co-relacionadas a mesma 36,6 milhoes. 

Em virtude desta complexidade e dos valores movimentados pelo cr ime 

organizado uti l izando-se da lavagem de dinheiro, faz-se necessario um maior 

aprofundamento sobre o tema. 

Saliente-se que a adogao do rol taxativo da Lei 9.613/98 e bastante 

crit icado por inexistir a previsao de infragoes previas como a sonegagao f iscal, 

o jogo do bicho e receptagao, alem de dificultar a repressao a lavagem de 

dinheiro por essa taxatividade, mesmo pela necessidade constante de 

atualizagao do rol, em contrapart ida as frequentes inovagoes na lavagem de 

dinheiro. 
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3 A R E T R O - A L I M E N T A Q A O D A S O R G A N I Z A C O E S CRIMINOSAS P E L A 
L A V A G E M D E DINHEIRO. 

A Global izacao e o desenvolv imento constante de uma economia 

transnacional cr iam novas dif iculdades para a sociedade mundial , haja vista 

que cada ato tornado reflete em todos os paises que part icipam do processo de 

Mundial izacao, havendo, assim, uma reacao em cadeia envolvendo todos 

estes paises, seja em um aspecto positivo ou nao. Portanto, qualquer problema 

em ambito nacional tende a repercutir internacionalmente, sendo ainda mais 

certo o reflexo em se tratando de um problema no mercado f inanceiro. 

Com o processo de Mundial izagao e o vo lumoso crescimento da 

informatica e das comunicacoes, o crime organizado vem encontrando o 

ambiente propicio para seu desenvolv imento o que vem ocorrendo em uma 

velocidade estarrecedora, decorrente da internacionalizagao do setor f inanceiro 

que nao so trouxe vantagens, mas tambem permite que haja brechas de 

soberania Estatal onde a organizagao cr iminosa pode se infiltrar e se impor 

dentro do proprio Estado. 

3 .1 . A TENTATIVA DE CONCEITUAR E IDENTIFICAR A ORGANIZAQAO 
CRIMINOSA. 

Del inquentes que outrora se agrupavam apenas para atuar em 

determinada agao criminosa e posteriormente t inha sua associagao desfeita 

comegam cada vez mais a se inserir em associagoes mais sofist icadas, 

organizadas e com carater mais permanente que, nao raras vezes, c ingem em 

uma dinamica nao somente regional ou nacionalmente, mas sim mundialmente, 

passando a se pensar de forma empresarial tanto no funcionamento quanto na 

estrutura desse grupo, formando-se, assim, a organizagao criminosa. 

Nesse ponto, e necessario ressaltar que a legislagao brasileira nao 

dist ingue tratamento para os cr imes de quadri lha, bando e nos de organizagoes 

cr iminosas, tratando-as de mesma forma na Lei especif ica, qual seja a Lei 
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10.217/01, em seu artigo 1°, conferindo nova redagao ao artigo 1° da Lei 

9.034/95, devendo-se, portanto, se diferenciar os cr imes de bando ou quadri lha 

e a organizagao criminosa. 

Data venia, confere-se enorme grau de importancia em diferenciar tais 

agrupamentos criminosos, pois o fato de a Lei te-los tratado de forma igualitaria 

nada mais foi que uma falha legislativa em atribuir igual importancia aos 

diferentes graus de cooperagao criminosa. Destarte, faz-se essencial a 

diferenga dos supracitados institutos. 

Anal isando-se o preceito primario do mandamento legal contido no artigo 

288 do codigo penal temos que o delito t ipif icado como quadri lha ou bando 

reside em "associarem-se mais de tres pessoas, em quadri lha ou bando, para o 

fim de cometer crimes.", portanto, percebe-se a existencia de uma associagao, 

de pelo menos quatro pessoas, com intuito de realizar determinadas atividades 

cr iminosas, podendo existir um vinculo temporal para que estes mesmos 

cometam outros crimes. 

Todavia, ha que se entender que nao existe uma organizagao para a 

pratica de crimes, apenas quatro ou mais pessoas que se reunem para a 

pratica de determinado crime, podendo se manter a conexao para um futuro, 

apesar de nao haver uma continuidade do grupo. E salutar que se demonstre 

que o proprio corpo judiciario nacional vem instituindo dessa forma o 

pensamento sobre o tema, como e observado no seguinte julgado: 

O delito de quadrilha ou bando supoe a permanencia do 
vinculo associativo, para a pratica de novos e futuros delitos, 
nao bastando a configuragao do tipo a participagao em 
determinado crime de quatro ou mais pessoas, ainda que sob o 
comando de uma delas, mas sem carater de associagao para a 
continuagao da atividade criminosa (Tribunal Federal de 
Recursos - Habeas Corpus 7.565 - Relator Dias Trindade -
RTFR 143/253). 

Ja nos cr imes praticados por organizagoes cr iminosas, pode-se notar a 

presenga de um fator que dist ingue e potencializa seu poder deli tuoso, qual 

seja a presenga de um planejamento empresarial , no qual existe uma busca 

incessante pela lucratividade, denotando um imensuravel poder de organizagao 

a esses agrupamentos cr iminosos, podendo, assim, crescer e se proliferar com 

maior rapidez e eficiencia. 
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Nesse sentido, e facil inferir que a criminalidade organizada tende a 

crescer cada vez mais, adotando taticas que facil item essa expansao e 

desenvolvimento. Tat icas, como se infiltrar dentro do Estado ou mesmo passar 

a possuir agoes menos perceptiveis, mas que, mesmo nao atingindo 

diretamente um individuo atinge toda uma coletividade, como ocorrem com os 

cr imes ambientais. 

Essa nova faceta do crime organizado e a diregao na qual pende a 

evolugao da organizagao criminosa. De fato, hodiernamente, ha uma 

criminalidade organizada transnacional e mult i forme que tern sua expansao 

facil itada pela propria internacionalizagao do capital, instituindo-se nao mais 

apenas dentro de um unico Estado, mas sim dentro de varios, havendo uma 

"contaminagao" mundial. 

Ocorre que outrora se falava que o cr ime organizado se portava como 

um Poder "paralelo" ao Poder do Estado, o qual buscava tomar para si parcela 

do Poder Estatal, entretanto nos presentes dias essa fase embrionaria da 

organizagao criminosa nao mais e observada com tanta evidencia, havendo, 

s im, uma insergao interna no proprio aparelho Estatal da organizagao criminosa 

e, cada vez mais, em ambito internacional, havendo um desenvolv imento de 

uma forma de "mercado global do crime". 

Tal mercado se permeia no amago da sociedade moderna com a oferta 

e a demanda de produtos e atos ilicitos cada vez mais se tornando competit ive 

com a propria integragao do mercado via meios eletronicos, com a interligagao 

do mundo, abrindo-se, porquanto, uma ampla concorrencia em todos os 

dominios. 

Tornando-se, decerto, um dos maiores desafios dos governos em todo 

planeta a tentativa de anulagao ou mesmo minimizagao da atividade cr iminosa 

organizada que cada vez mais desafia aos governos mundiais impondo-se e, 

de certo modo, tendendo a char um poder paralelo ou mesmo um poder interno 

ao proprio Estado, principalmente, nas regioes mais miseraveis e desprovidas 

do Poder Estatal. Tais organizagoes ha muito existem e ganhando repercussao 

ainda maior no cenario mundial com a ampliagao de suas zonas de mercado 

que resultam em lucros cada vez mais sedutores aos cr iminosos. 
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O jornal "O Globo" em abril de 2000 noticiou que, segundo a ONU, so o 

narcotrafico ja representava 8% do comercio internacional e o comercio 

mundial de armas movimentava cerca de 600 milhoes de dolares anualmente. 

Estes negocios ilicitos que movimentam uma quantia tao grande de 

dinheiro, envolvendo tantas relacoes de poder e dominagao de mercados, nao 

se desenvolvem por acaso e nao ha tambem como se conceber um despreparo 

estrutural para barrar ou amenizar a atuacao de orgaos publicos. Portanto, e 

necessario o combate a essas organizagoes que chegam a confrontar a propria 

Soberania Estatal, suas Leis e a ordem publica. 

O jurista Juarez Cirino dos Santos aponta que existem duas grandes 

vertentes que consubstanciam no "discurso americano sobre organized crime, 

definido como conspiragao nacional de etnias estrangeiras, e o discurso italiano 

sobre crimine organizzato, que tern por objeto de estudo original a Mafia 

sicil iana.". ( 2003, pagina 01). 

Acerca do tema, Cirino traga alguns comentar ios sobre o discurso 

americano, aduzindo que: 

Historicamente, a expressao organized crime foi cunhada pela 
criminologia americana para designar um feixe de fenomenos 
delituosos mais ou menos indefinidos, atribuidos a empresas 
do mercado ilicito da economia capitalista criado pela "lei seca" 
do Volstead Act, de 1920[1] - portanto, uma categoria ligada ao 
aparecimento de crimes definidos como mala quia prohibita, 
por oposigao aos crimes definidos como mala in se. (2003, 
pagina 02). 

Portanto, e evidente que a visao americana da criminal idade organizada 

tern um aspecto diverso do apl icado no presente, haja vista que nao se 

est igmatizam que grupos pessoas praticam as agoes organizadas, havendo 

sim uma visao mais voltada as agoes do que a or igem dos agentes, nesse 

sentido, elucida o ilustre jurista que: 

O discurso americano do organized crime, originaio das 
instituigoes de controle social, nasce com o objetivo de 
estigmatizar grupos sociais etnicos (especialmente italianos), 
sob o argumento de que o comportamento criminoso nao seria 
uma caracteristica da comunidade americana, mas de um 
submundo constituido por estrangeiros, aqueles maus 
cidadaos que ameagavam destruir a comunidade dos bons 
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cidadaos. Esse conceito xenofobo revelou sua utilidade: teorias 
criminologicas fundadas na nocao de subcultura e de 
desorganizagao social definiram o crime organizado como 
conspiracao contra o povo e o governo americanos, promovida 
por organizagoes secretas nacionais, centralizadas e 
hierarquizadas de grupos etnicos estrangeiros. O conceito de 
crime organizado foi imediatamente assumido por politicos e 
difundido pelos meios de comunicagao de massa para justificar 
campanhas de lei e ordem, eficazes como estrategias eleitorais 
de candidatos ao Congresso e a Presidencia da Republica. 
(SANTOS, 2003, pagina 02). 

Na verdade, este conceito nao se faz mais aplicavel, ja que o proprio 

processo de globalizagao torna as agoes nao mais advindas de determinada 

regiao ou povo, mas sim de todas as partes do mundo, inexistindo local onde o 

mesmo nao tenha suas influencias, em atinencia a isso expoe o supracitado 

autor, crit icando avidamente o posicionamento em questao relatando que: 

O conceito americano de crime organizado e, do ponto de vista 
da realidade, um mito; do ponto de vista da ciencia, uma 
categoria sem conteudo; e do ponto de vista pratico, um rotulo 
desnecessario. (...) 
Apesar do carater mitologico, da ausencia de conteudo 
cientifico e da inutilidade juridico-penal, o conceito americano 
de organized crime parece realizar fungoes politicas 
especificas, de incontestavel utilidade pratica: legitima a 
repressao interna de minorias etnicas nos Estados Unidos e, 
de quebra, justifica restrigoes externas a soberania de nagoes 
independentes, como mostra a recente politica de intervengao 
americana na Colombia, por exemplo, com o objetivo de impor 
diretrizes locais de politica criminal que, de fato e na verdade, 
sao formuladas para resolver problemas sociais internos do 
povo americano, determinados pela irracionalidade da politica 
criminal oficial anti-drogas do governo daquele pais. (SANTOS, 
2003, paginas 02 e 03). 

Ja no tocante ao modelo italiano, ha que se falar num crime organizado 

mais voltado ao sentido de Mafia, uma realidade sociologica, politica e cultural 

que se permeia desde o seculo passado na Italia, principalmente meridional, 

destacando-se a Sicil ia. As instituigoes mafiosas sao ditas como sendo, 

segundo Cirino: 

(...) associagoes ou estruturas empresariais que realizam 
atividades licitas e ilicitas - alias, como muitas empresas - , 
com controle sobre certos territorios, em posigao de vantagem 
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economics na competicao com outras empresas e de poder 
politico no intercambio com instituicoes do Estado, que 
praticariam contrabando, trafico de drogas, extorsao, 
assassinatos, etc. - portanto, organizacoes passiveis de 
definigao como bandos ou quadrilhas, mas inconfundiveis com 
o conceito indeterminado de crimine organizzato, embora a 
criminologia italiana tambem utilize esse conceito. (2003, 
pagina 04). 

De modo que o modelo italiano passa a ser por manifestamente mais 

semelhante ao brasileiro, contudo existindo algumas dist incoes. Apesar de toda 

a estrutura criminosa organizada variar, existem caracterist icas em comum nas 

diversas definigoes existentes no mundo e, apesar de nao serem abordadas 

pela legislagao brasileira, sao util izadas para sua identificagao e caracterizagao 

em ambito internacional. 

E de salutar importancia entender que na realidade, existem tres 

grandes fases do crime organizado no mundo. Na primeira delas encontram-se 

grupos de pessoas reunidas para a realizagao de determinadas agoes 

cr iminosas, esse grupo normalmente permanece unido, no todo ou em parte, 

para a realizagao de determinadas atividades presentes e futuras, havendo 

uma organizagao a partir de um integrante, ou mesmo um grupo de integrantes 

dentro do grupo, que assume a lideranga e coordenagao das agoes cr iminosas. 

De forma que comega a existir um objetivo a ser at ingindo pelo lider que e 

compart i lhado pelo grupo, havendo uma relagao de subordinagao entre os 

membros. 

Para a realizagao destes atos cr iminosos e comum o uso excessivo de 

violencia para a conclusao dos crimes, nao havendo um posterior 

apaziguamento social. Neste quadro, em linhas gerais, encontra-se o 

gangsterismo trazido pela Escola de criminologia de Chicago. 

A segunda fase existe um momento transacional, as caracterist icas 

anteriores se mantem em grande parte, ha um grupo que se subordina a um 

lider que coordena e gere as atividades e lucros do grupo, usando-se de 

grande violencia para a efetivagao dos atos ilicitos praticados pelo grupo. 

Contudo, di ferentemente da primeira fase e observado que passa a existir uma 

relativizagao da violencia, existindo uma associagao com a populagao que 

passa a ser protegida pelos criminosos, quando esta populagao supre os 

interesses dos criminosos, seja atraves de pagamentos por protegao ou por 
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outros interesses, de modo a existir uma visao mecenica da populagao afetada 

em relagao ao grupo criminoso. E a partir deste ponto que os grupos 

criminosos passam, por diversas vezes, a invadir a seara Estatal, de modo a 

suprir necessidades que o Estado deixou em determinada parte da sociedade. 

Este segundo grupo criminoso passa a embrionar iamente se infiltrar no 

Estado e em suas atribuigoes, passando a atuar paralelamente ao Estado e, 

assim, cat ivando parte da populagao. Em aspectos genericos ha que se falar 

numa mudanga evolutiva destes grupos criminosos que comegam a ser cada 

vez mais perigosos para o Estado e di fusamente para a populagao que nele 

habita. As antigas Mafias italianas, existentes na decada de 1970 e 1980 sao 

exemplos perfeitos deste segundo momento. 

Por f im, a terceira fase evolutiva das organizagoes criminosas muda 

consideravelmente a forma de operar das organizagoes cr iminosas. 

Inicialmente tem-se que elas passam a atuar de modo obter a maior 

lucratividade possivel, assegurando-se do menor risco, havendo assim, uma 

maneira empresarial de organizagao da mesma, criando-se verdadeiras 

empresas do crime. A infiltragao no Estado nao mais ocorre de forma 

superficial, mas sim de forma abrangente, de modo que nao mais se possa 

dissociar a empresa criminosa do Estado. 

Quanto a violencia como forma de feitura e asseguragao dos atos 

ilicitos, procura-se nao mais se utilizar de meios desnecessarios que deixem 

vestigios com tanta faci l idade - como no caso dos assassinatos e 

espancamentos - pois, a lem de por a populagao contra a organizagao 

criminosa passa denunciar a localizagao destas empresas. Na verdade passa a 

existir um gerenciamento da violencia, de modo que ha uma preferencia de uso 

em violencias difusas, como a usada nos cr imes ambientais que afetam toda a 

sociedade, contudo, nao agride diretamente a ninguem, nem mesmo deixa uma 

sensagao de inseguranga e temor. Esta fase e a atual tendencia das 

organizagoes cr iminosas, de uma transformagao em verdadeiras empresas 

cr iminosas. 

Atualmente no Brasil, grande parte dos grupos cr iminosos sao meras 

quadri lhas e bandos, contudo a criminal idade organizada no Brasil vem 

crescendo cada vez mais. Na verdade, a criminalidade organizada do Brasil em 

grande parte vive uma fase de mudanga, onde esta passando da fase 



45 

gangsterista para uma de Mafia e as mais poderosas do Brasil passam a 

comecar um processo de t ransformacao em empresas criminosas, sendo esse 

um momento crucial para o Estado brasileiro no combate efetivo destas 

organizagoes, pois, do contrario, havera um alastramento e uma fortif icagao do 

problema. 

Ressalte-se que se considerando a f inalidade das organizagoes 

criminosas estas podem ser de ao menos duas formas: aquelas que v isam 

prioritariamente fins polit icos ou polit icos (organizagoes criminosas ideologicas) 

e aquelas que objetivam o lucro, esquemat izando-se em verdadeiras empresas 

cr iminosas (organizagoes criminosas empresariais), nao raras vezes havendo 

uma uniao de ambas as f inal idades. Enfocar-se-ao as organizagoes criminosas 

empresariais que mais se assemelham as atuais Mafias tao poderosas ainda 

nos presentes dias em diversos paises do mundo como o Japao, a Russia, a 

Italia e o proprio Estados Unidos da America. 

No Brasil existe, em tese, uma dif iculdade de definigao do que seria 

crime organizado nao existindo expressamente um ju izo definitivo do Poder 

Judiciario, tais fatos e seus autores, a definigao desse fenomeno como crime 

permanece a hipotese dependente de comprovagao, e todas as pessoas 

referidas estao cobertas pela regra constitucional da presungao de inocencia. 

A lem disso, sempre existe a possibi l idade de se tentar desconstituir os fatos 

em conduta de bandos ou quadri lhas, dif icultando ainda mais essa definigao do 

tipo. 

Apesar de nao haver uma definigao legal do que seria organizagao 

cr iminosa, a Convengao de Palermo, ratificada pelo Brasil em 2003, 

considerando-se a organizagao criminosa como sendo o "grupo estruturado de 

tres ou mais pessoas, existente ha algum tempo e atuando concertadamente 

com o f im de cometer infragoes graves, com intengao de obter beneficio 

economico ou moral". 

Apesar de nao necessariamente ser preciso que todas as organizagoes 

criminosas possuam as mesmas caracterist icas, existem diversas que 

comumente se mostram, quais se jam: f im de acumular r iquezas, tornando-se o 

objeto principal das organizagoes cr iminosas; hierarquia estrutural que confere 

toda uma nogao empresarial aos delitos organizados; divisao funcional do 

trabalho que juntamente a hierarquia estrutural possibilita ao crime organizado 
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um modo de maximizar a efet ividade das agoes, especial izando seus agentes e 

distr ibuindo-os de maneira mais racional; p lanejamento "empresarial" que e a 

tendencia atual das organizagoes criminosas, a qual possibil ita a maximizagao 

do lucro; associagao de uma pluralidade de pessoas de modo circunstancia ou 

estavel e permanente, essencial para o inicio do grupo organizado; emprego de 

tecnologia sofisticada que se torna meio assegurador de toda agao criminosa; 

conexoes com o Poder Publico que hodiernamente e inevitavel para toda a 

funcional idade operacional do esquema criminoso; oferta de prestagoes de 

bens, servigos ilicitos e prestagoes sociais que passa a ocorrer nas 

organizagoes criminosas mais desenvolvidas com fulcro em ter uma imagem 

de mecenas para a populagao e, assim, obter sua simpatia e apoio; poder de 

intimidagao sempre e util izado quando a cooperagao popular nao ocorre de 

modo a existir um segundo sistema de colaboragao sob a forma do medo; 

realizagao de fraudes difusas que permitem as organizagoes obterem lucros 

advindos do proprio Estado; conexoes em ambito local, regional, nacional e, 

muitas vezes, internacional com outras organizagoes criminosas seja com 

lavagens de dinheiro ou com traficos e essencial essa conexao para que possa 

haver um reabastecimento dos objetos necessarios para a consumagao dos 

cr imes; codigos de honra que vigoram como leis internas das organizagoes 

cr iminosas, objetivando disciplinar os agentes do proprio crime organizado; 

controle territorial o modo de que nao existam confl itos diretos entre as 

organizagoes criminosas existentes em determinado local, por esta razao no 

Rio de Janeiro e em Sao Paulo existe uma grande guerra do trafico. 

Um ponto relevante e a diminuigao do uso de violencia das atuais 

organizagoes criminosas, pois com vistas em maximizar seus lucros a 

organizagao criminosa cada vez mais se insere dentro da propria sociedade, 

muitas vezes ganhando seu carisma, assim, o uso da violencia passa a ser 

desnecessario, salvo nos casos de desobediencia a Lei da organizagao. 

Por diversas vezes para se ganhar o apoio popular, principalmente das 

camadas mais carentes da sociedade, o meio violento e muito menos eficaz 

que a pratica de prestagoes sociais, no ambito de saude publica, seguranga, 

transportes, al imentagao, moradia, emprego, dentre outros. 

De forma que passa a existir um "clientelismo" concernente a essas 

prestagoes, como bem a f irma Luiz Flavio Gomes. Portanto, houve um 
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surgimento, em primeiro momento, de um "Estado paralelo" que, com o passar 

do tempo, foi penetrando dentro do Estado oficial e, assim, se integrou a Ele 

atualmente. Tal associagao simbiontica fica mais evidente e poderosa nos 

locais onde inexistem as prestagoes publicas oficiais necessarias a uma 

populagao. 

Ha que se infere tambem uma evolugao do crime organizado, diferindo-

se, em parte, do conhecido no auge das Mafias italianas nas decadas de 1970 

e 1980, pois ambas passaram a existir nao mais paralelamente ao Estado e 

sim conjuntamente, como bem explicita Abel Fernandes Gomes, que: 

As organizagoes criminosas sao associagoes minimamente 
organizadas de pessoas, qualificadas, sobretudo, pela busca 
cada vez maior de penetragao social e economica, assim como 
pela obtengao sempre mais ampla de poder, infiltrando-se e 
confundindo-se com as estruturas do poder publico, nao mais 
atuando paralelamente ao Estado ou com ele disputando 
posigoes, senao passando a agir livremente atraves dele. 
(2000, pagina 06). 

Ass im, afetando as estruturas da sociedade e do Estado ha que se falar 

em um atentado aos direitos difusos da sociedade, pois na medida em que 

existe a penetragao da organizagao criminosa no Estado nao serao meros bens 

individuals os afetados e sim toda uma coletividade, tornando suas agoes 

potencialmente mais perigosas. 

3.2. O FENOMENO DO CRIME ORGANIZADO E SUA INTEGRAQAO A O 
ESTADO. 

Provavelmente o ponto inicial para que as organizagoes criminosas 

tenham descoberto a postura atual das mesmas tenha sido com a atengao 

indesejada de parte das autoridades, da imprensa e da populagao, que sempre 

exercem influencia nas iniciativas dos polit icos. 

Considerando isso, buscando evitar agoes que poderiam dificultar em 

muito suas transagoes comerciais e ate mesmo sua existencia, o crime 

organizado passou a optar por uma nova roupagem onde, di ferentemente da 
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antiga visao, onde essas empresas criminosas dispunham tao somente de 

regras proprias, execugoes rapidas e violentas e ju lgamentos internos tao 

l igados a uma concepcao dos "Gangsteres", ha uma infiltragao dos mesmos no 

aparelho Estatal. 

Tal concepcao e tao evidenciada no f i lme "Os Infiltrados" podendo ser 

vis lumbrada a atual roupagem da criminal idade organizada que esta muito 

mais atrelada a corrupgao de agentes Estatais do que a violencia que outrora 

fora tao empregada, dadas as suas devidas proporgoes. 

Ass im sendo, passa a existir uma nova estrategia para a propria 

viabil idade e a maximizagao da criminalidade organizada, segundo Fernandes 

Gomes: 

A estrategia e bem logica, pois, se uma das caracteristicas do 
crime organizado e a obtengao do lucro atraves da oferta de 
bens e servigos escassos, proibidos ou moralmente repelidos, 
tendo como campo mais propicio o da clandestinidade, nada 
mais favoravel que a manutengao de uma rede de conexoes 
que assegurem a discrigao de seu empreendimento. (2000, 
pagina 08). 

Portanto, a infiltragao intra-estatal, a permuta de favores, o oferecimento 

de vantagens e demais estrategias mais brandas demonstram uma fina 

conexao com o poder publico que possuem os mesmos efeitos praticos e 

deixam menos pistas. Em verdade, a conexao com o poder publico 

oportunizada principalmente pela corrupgao dos agentes estatais e 

considerada por diversos juristas como um dos principals atributos do crime 

organizado atualmente, ja que com ela existe uma facilitagao que 

operacionaliza todo o esquema criminoso. 

Essa ligagao com o Estado pode se dar indireta, quando existe um 

favorecimento do agente delituoso pelo agente governamental , ou diretamente, 

quando ha a insergao de um agente criminoso dentro do Estado e de suas 

atividades. 

Classicos exemplos de ligagao indireta sao: o f inanciamento de 

campanhas polit icas e o pagamento de propina ou suborno. 

No f inanciamento de campanhas polit icas existe um "sistema de 

reciprocidade" como bem salienta Fernandes Gomes (2000, pagina 09), onde a 
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organizagao criminosa fornece dinheiro para a realizagao da campanha em 

troca de favorecimento que possibil i tem a continuidade dos negocios escusos 

desta. Ja no caso da corrupgao de agentes publicos, exteriorizada na forma de 

propina e suborno ha um favorecimento do cr ime pelo funcional ismo publico. 

De modo que, assim, passa a haver uma tentativa, por diversas vezes 

com seu exito efetivado, de neutralizar os mecanismos de controle Estatal 

contra o cr ime organizado. 

As maneiras de insergao direta da atividade cr iminosa organizada no 

Estado sao das mais diversas, destacando-se: a insergao direta de 

profissionais, a adjudicagao de objetos de licitagao e o uso de intermediaries. 

Na insergao de profissionais ha uma infiltragao dentro do Estado 

pessoas quali f icadas que entendam o funcionamento do aparelho Estatal, com 

fulcro em obter informagoes privi legiadas, possibil i tando uma reversao dos 

dados em favor do crime. 

Por inumeras vezes, a permanencia de um agente infiltrado possibilita o 

desenvolvimento de aplicagoes ilicitas, como no caso das adjudicagoes de 

objetos de licitagao. 

Ha tambem a possibi l idade dessa abordagem direta ser feita por meio 

de um intermediario, pessoa aparentemente neutra, que leva e traz propostas 

entre a administragao publica e a atividade criminal organizada. Normalmente 

esse intermediario e um profissional da sociedade o que confere um carater 

mais natural e legal a transagao comercial . 

Ressalte-se que, apesar de o intermediario nao compor diretamente a 

estrutura Estatal, este e objeto de mando do cr ime organizado e possui acesso 

imediato e livre a essa estrutura, havendo, portanto, beneficio logico em 

presteza e agil idade na movimentagao da maquina administrativa publica. 

Ass im, passa a haver uma fe publica nos atos praticados por este 

intermediario, o que confere um efeito direto e interno ao poder publico. 

Dessa forma, ha que se entender que nao deve mais existir uma 

concepgao de poder paralelo, mas sim uma integragao do poder cr iminoso ao 

Estado, no qual o crime organizado passa a crescer e se permear. 

De fato, a integragao do Estado e da criminal idade organizada passa a 

ser uma nova forma para ajudar a assegurar, facilitar e viabilizar o crescimento 

e desenvolv imento do crime organizado. Ass im, a criminal idade organizada 
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expande-se em nivel supranacional, tornando-se uma problematica de 

proporgoes globais. 

Portanto, e notorio que a criminalidade organizada nao so e um 

problema que assola toda a sociedade, fragil izando o Estado em suas bases, 

como tambem aflige toda a sociedade internacional na medida em que as 

atividades criminosas organizadas ofertam produtos proibidos e de dificil 

acesso, assim como, produtos legais de origem ilegal com precos bem aquem 

do valor de mercado. 

Com fulcro em despistar a origem desses eventos ilicitos, as 

organizacoes criminosas fazem uso de mais um assegurador que garante a 

possibi l idade de existir sem que sejam importunadas com as medidas 

controladoras Estatais, qual seja a lavagem de dinheiro. 

Observa-se que esse branqueamento de capital nao e, 

necessariamente, apenas dos cr imes ocorridos no proprio Estado, onde e 

lavado, mas sim de todo o mundo, i lustrativamente Cirino aduz que: 

(...) o Brasil seria o paraiso da lavagem de dinheiro do crime 
organizado internacional, segundo declaracoes do colombiano 
arrependido Joaquim Castilla Jimenez, preso em Fortaleza no 
dia 6 de outubro de 1999, que teria legalizado 720 milhoes de 
dolares do Cartel de Call mediante simples remessas de contas 
de bancos dos EUA, Unas Cayman ou Bahamas para bancos 
brasileiros. (2002, 06). 

O fato e que toda a lucratividade advinda do crime organizado nao pode 

ser util izada diretamente na economia formal, necessitando ser t ransformada 

para que nao haja um rastreio desse peculio e o consequente combate a 

organizagao criminosa, assim havendo uma fina ligagao necessaria entre o 

cr ime organizado e a lavagem de dinheiro. 

3.3. V INCULO ENTRE O CRIME ORGANIZADO E A LAVAGEM DE 
DINHEIRO. 

Com o atual estado de globalizagao, a atuagao dos grupos criminosos 

organizados comegou a ser condizente com essa realidade, atuando de forma 
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extra-nacional, deixando o antigo modus operandi que utilizava de violencia 

pessoal como fonte principal e imediata da realizagao dos atos cr iminosos. 

Atualmente, a criminalidade organizada esta muito menos agressiva e muito 

mais sutil, nao existe mais, comumente, uma vit ima concreta, imediata e f isica 

das atuacoes dos grupos organizados. 

O atual estagio da criminal idade organizada t ranscendeu o mero 

gangsterismo, passando a afetar transindividualmente as pessoas de forma 

invisivel a elas, atraves de uma criminalidade difusa em escala global. Hoje nao 

existe um poder concorrente ao estatal, mas sim um poder paralelo e muitas 

vezes presente dentro do proprio Estado. 

Para tanto, o crime organizado infiltra-se no Estado, em sua sociedade e 

economia, o que se facilitou exacerbadamente com a presenga de 

caracterist icas neoliberais nos Estados modernos com caracterist icas 

capita I istas. 

Nesse aspecto, e de salutar importancia ressaltar que atualmente existe 

uma relativizagao da soberania nacional por causa d intenso processo de 

globalizagao. Essa relativizagao provoca diversos "vazios de soberania", 

espagos onde nao existe ao certo um Estado soberano, assim como espagos e 

aspectos dentro do proprio Estado que passam a ser menos protegidos pelo 

Estado. Esses "vazios" sao onde a organizagao criminosa pode semear-se e 

crescer. 

Outro fator para o crescimento do crime organizado e a criagao 

exageradamente facil itada de empresas, sendo elas util izadas como fachadas 

pelo crime organizado consegue, por exemplo, f inanciar de campanhas 

polit icas, o carnaval carioca e, assim, instalar-se no aparelho estatal. 

Porem, mesmo que a organizagao cr iminosa se infiltre dentro do Estado 

ela nao e plena, sendo ainda combatida pelo Estado. E a maneira mais ef icaz 

de se combater o crime organizado e desart iculando a "empresa" a partir de 

sua chefia. Para evitar isso, os cr iminosos tomam diversas precaugoes para 

que nao sejam descobertos. 

Dessa forma, faz-se necessario a existencia de uma camuf lagem dos 

capitals auferidos il icitamente o que e feito pelo branqueamento de valores. 

Entretanto, deve-se salientar que nao existe lavagem de dinheiro sem cr ime 

antecedente, portanto, existe uma relagao de interdependencia entre os dois 
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ilicitos, haja vista que o grande montante de valores movimentados pela 

lavagem de capitais internacionalmente advem principalmente do crime 

organizado. 

Portanto, e notoria a intima ligagao entre as organizagoes criminosas e o 

branqueamento de capitais, aquela nao sobreviveria sem este. Pois para que o 

criminoso possa usufruir livremente de seus lucros e nao ser rastreado pelo 

Sistema Financeiro Nacional ele deve dissimular a origem de seus ganhos e, 

assim, ludibriar o Estado para que este nao questione de onde veio o capital do 

individuo em questao. E para que haja dinheiro a ser lavado deve existir um 

crime antecedente. 

Destarte, ha que se entender a existencia de uma retro-alimentagao do 

crime organizado pela lavagem de dinheiro, citando o entao Ministro do 

Superior Tribunal de Justiga Gilson Dipp em aula magna Inaugural da Escola 

da Magistratura Federal do Parana, com o tema Crime de Lavagem de Dinheiro 

em Curitiba no dia 01-08-2004: 

(...) na verdade, o tipo penal "lavagem de dinheiro" e a espinha 
dorsal que faz com que todo o dinheiro, todos os bens, todos 
os valores provenientes da pratica de um ilicito penal tido como 
antecedente possa, (...), voltar de certa forma reciclado, 
distante da origem da pratica criminosa para que devidamente 
reformulado e limpo ele possa voltar para a atividade, para a 
economia formal de maneira permanente ou transitoria e 
possa, com isso, realimentar o crime em uma cadeia sucessiva 
de empreendimentos. 

Apos passar por todas as etapas da lavagem de capitais a organizagao 

criminosa esta fortalecida e reabastecida de proventos de suas atividades 

ilicitas. Para tanto, tais organizagoes se valem da tecnologia e de meios 

sofisticados para o uso da lavagem de dinheiro, havendo uma modernizagao 

diaria destes metodos para que as autoridades, nao possuindo conhecimento 

destas formas mais atualizadas, nao possam investir eficazmente contra esta 

fraude. 

Mesmo com todo esse entrelagamento dos dois ilicitos e interessante 

ver que o legislador patrio nao se interessou em dispor um gravame na Lei 

9.034/94 ou na 9.303/95 (Leis de repressao ao crime organizado) aquele que 
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praticar crime organizado e utilizar da lavagem de dinheiro para assegurar o fim 

do crime. 

Portanto, passa a existir toda uma possibilidade de se encobrir os 

"rastros" deixados pela realizagao do crime organizado, por meio da lavagem 

de dinheiro sem haver uma punigao mais severa por isso. 

Na verdade essa intima ligagao entre os dois ilicitos deveria ser 

abordada com mais veemencia pelo legislador patrio com fulcro em obter uma 

maior efetividade na punigao e desarticulagao do crime organizado, visto que, 

por diversas vezes, existe um "lavador de dinheiro" que atua nao apenas para 

uma unica rede organizada, mas sim para varias, havendo, assim, efetiva 

possibilidade em um modo alternativo de se rastrear e combater as 

organizagoes criminosas. 

Afinal, e desnecessario ressaltar que para o crime se manter organizado 

e possa se valer de seus fundos eles precisam ser "limpos". 

Consequentemente uma das formas mais viaveis de se combater indiretamente 

o crime organizado e inviabilizar, ou, ao menos, dificultar a utilizagao dos 

capitais obtidos com suas atividades ilicitas. Nesse sentido, hoje o GAFI 

(Grupo de Agao Financeira Internacional) tern a preocupagao mundial acerca 

da lavagem de dinheiro, nao mais apenas decorrente do trafico de drogas e 

entorpecentes, mas tambem do terrorismo e da organizagao criminosa. 

Ressoante a este pensamento Dipp deflagrou no mesmo evento em 2004 que: 

Nos todos sabemos que a criminalidade organizada, sem o 
dinheiro que a alimenta, que a mantem, ela tende a se 
desorganizar. Eu disse uma vez que e preciso descapitalizar-se 
o crime organizado para que ele possa desorganizar-se e 
quebrar, assim como uma empresa que sem a porte de 
recursos financeiros tende a cair, o crime organizado da 
mesma forma tende a se ver diluldo. (...) 

Insofismavelmente que com o depauperamento da lavagem de capitais, 

nao ha como as organizagoes criminosas se utilizarem dos recursos obtidos 

ilicitamente e, por consequencia, como em qualquer empresa, ha uma 

diminuigao da organizagao criminosa pela falta de capital de giro ate que esta 

"empresa" passe a se desarticular e, assim, desorganizar-se. 
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Por conseguinte, para que se possa censurar as acoes criminosas 

organizadas e nao apenas sensato, bem como razoavel que, exista uma 

esforgo conjunto com arrimo em desorganizar, desestruturar e findar as acoes 

deflagradas por ambos os ilicitos. 

Desse modo, evidentemente, deve-se incluir como forma de refregar o 

crime organizado a desestruturagao economica da organizagao que pode e 

deve ser feita atraves de uma agressiva politica contra o crime de lavagem de 

dinheiro. Pois, nao ha crime se nao houver possibilidade de atingir ao seu fim. 

Entretanto, as organizagoes criminosas ja estao infiltradas no Estado e, 

nao raro, se confundem o "lavado" e o integrante da organizagao criminosa. 

Entao, ao buscar o embate com instituigoes paraestatais tao poderosas 

frequentemente as operagoes sao acometidas por fracassos, ja que sempre 

pode existir uma forma de manipular, subornar ou mesmo apenas avisar que 

tais operagoes estao sendo feitas, desviando-se o foco, incriminando-se 

pessoas usadas para que assumam a responsabilidade por atos dos membros 

mais importantes do crime organizado, ou seja, como "laranjas". 

Dessa maneira, a articulagao formal e normal de todas as operagoes 

policiais ja se encontra previa e parcialmente comprometidas, pois ha 

possibilidade de existir um agente do crime infiltrado nesta parte da seara 

Estatal e enorme. Com isso, ha um notorio comprometimento de tais 

operagoes, e mesmo nao existindo um agente infiltrado diretamente nas 

operagoes policiais nao e dificil imaginar que exista um deles infiltrado na 

policia - mesmo que nao estando ligado diretamente - ou mesmo no poder 

judiciario. 

Neste aspecto, observa-se um comprometimento do uso dos meios 

investigatorios e probatorios formais, sendo necessario uma forma alternativa 

para que se formule um prelio eficaz a estes ilicitos. 
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4 A RELATIVIZAQAO DAS PROVAS ILJCITAS EM AQOES EFICAZES 
CONTRA O CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. 

Em toda persecucao criminal o fato que talvez enseje maior importancia 

e a comprovagao dos fatos alegados, tal comprovagao e dotada de grande 

dificuldade nos presentes tempos, pois com a evolugao tecnologica cada vez 

torna-se mais simples ocultar as evidencias que possibilitariam a comprovacao 

do fato criminoso. Tal fato ocorre comumente havendo grande facilidade no 

acesso a meios que dificultem ou mesmo impossibilitem encontrar tais 

vestigios, sejam eles de maior ou menor eficacia. 

Nesse sentido, e necessario salientar que determinados ilicitos ja sao 

previamente favorecidos por nao deixarem rastros tao evidentes a populacao, 

cabendo, basicamente, ao Estado toda a investigacao destes crimes, e o caso 

de grande parte dos crimes difusos, nos quais se encontram a lavagem de 

dinheiro e o crime organizado. No caso do branqueamento de capitais o proprio 

injusto penal ja se faz oculto, dificultando ainda mais a investigacao e os meios 

probatorios. Nao suficiente a isso, os delinquentes lancam mao de diversas 

tecnicas para ludibriar os que investiguem os praticantes do delito. 

Ja as organizagoes criminosas, apesar de terem uma atuacao percebida 

pelo Estado e toda a sociedade, o problema reside nao na invisibilidade social 

do delito, mas sim na identificacao dos gerenciadores das organizagoes 

criminosas, bem como a propria comprovagao judicial destes criminosos. No 

delito em pauta ha que se visualizar diversos fatores utilizados como protegao, 

seja pela utilizagao da propria populagao, manobrada pelo medo e a 

admiragao, ou o uso de terceiros que assumam a responsabilidade por atos 

dos membros mais importantes do crime organizado. 

Contudo, a pratica que certamente mais auxilia a existencia do crime 

organizado e o branqueamento de capitais, haja vista que por meio deste as 

organizagoes criminosas podem utilizar plenamente os ativos auferidos com as 

praticas delituosas, havendo, assim, uma relagao de interdependencia entre os 

dois ilicitos, tendo em vista que grande parte dos capitais lavados no Brasil e 

no mundo advem do crime organizado. 
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Em virtude disso, ha uma dificuldade ainda maior na condigao probatoria 

destes ilicitos, o que confere aos mesmos uma determinada sensagao de 

impunidade no meio judicial que passa a fomentar o crescimento destes delitos 

pela propria impunidade. Portanto, e de salutar importancia entender formas 

viaveis e eficazes de afrontar a esses ilicitos. 

4 .1 . NOQOES PRELIMINARES SOBRE AS PROVAS EM AMBITO 
PROCESSUAL PENAL. 

O Direito Processual Penal apenas gere bens de relevante importancia, 

sendo este um direito de excegao, por causa desse fato, diferentemente do 

Direito Processual Civil que se contenta com uma verdade meramente formal, 

existe a chamada busca pela verdade real, ou seja, a busca pelo que de fato 

ocorreu, tal procura e consubstanciada na existencia do principio da busca pela 

verdade real. 

Todavia, essa "verdade real" sempre sera relativa, segundo o celebre 

doutrinador Guilherme de Souza Nucci, "o que e verdadeiro para uns, pode ser 

falso para outros" (2006, pagina 364). Na verdade o que ha em sede de 

processo e o intento de convencer o magistrado de que os fatos alegados em 

sua pega processual sao reais e, assim, persuadindo-se disso, decida 

favoravelmente. 

Concretamente nao se exige do julgador, em sede de processo penal, 

que se tenha atingido a verdade absoluta e imutavel dos fatos, depreca-se, 

sim, que o magister tenha obtido um estado de certeza que o motive a proferir 

sentenga, sendo essa convicgao "verdadeira (correspondente a realidade) ou 

erronea (nao correspondente a realidade), mas jamais falsa que e um 'juizo 

nao verdadeiro'" (NUCCI, 2006, pagina 364). 

Nesse contexto, conforme assevera Nestor Tavora (2009, pagina 297), 

ha que se entender que, de modo ideal, o processo objetiva reconstruir os fatos 

ocorridos, extraindo as consequencias dali advindas e formulando, assim, o 

convencimento do magistrado. Este convencimento do juiz e feito pelas partes 

atraves de um manancial probatorio contido disposto pelas partes no processo. 
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Portanto, as provas em Processo Penal possuem fungao fundamental de 

demonstrar ao juiz o que de fato ocorreu, segundo a interpretacao da parte, 

neste aspecto Tavora profere brilhantemente a fungao da fase probatoria, 

aduzindo que e: 

(...) onde se utilizam os elementos disponiveis para descortinar 
a "verdade" do que se alega, na busca de um provimento 
judicial favoravel. A demonstragao da verdade dos fatos e feita 
por intermedio da utilizagao probatoria, e a prova e tudo aquilo 
que contribui para a formagao do convencimento do 
magistrado, demonstrando os fatos, atos, ou ate mesmo o 
proprio direito discutido no litigio. Intrinseco no conceito esta a 
sua finalidade, o objetivo, que e a obtengao do convencimento 
daquele que vai julgar, decidindo a sorte do reu, condenando 
ou absolvendo. (2009, paginas 297 e 298) 

Desse modo, e visivel que a instrugao probatoria e a fase de 

convencimento do magistrado para que esse possa, assim, buscar a verdade 

real e, portanto, dar o provimento jurisdicional necessario em busca do que e 

juridicamente justo e essa fase probatoria utiliza como objeto para se chegar ao 

seu fim as provas. Nesse sentido, Nucci destaca que existem: 

(...) tres sentidos para o termo prova: a) ato de provar: e o 
processo pelo qual se verifica a exatidao ou a verdade do falto 
alegado pela parte no processo (ex.: fase probatoria); b) meio: 
trata-se do instrumento pelo qual se demonstra a verdade de 
algo (ex.: prova testemunhal); c) resultado de agao de provar: e 
o produto extraido da analise dos instrumentos de prova 
oferecidos, demonstrando a verdade de um fato. (2006, pagina 
363.) 

Dessa maneira, e visivel que a prova possui uma concepgao dinamica e 

uma feigao dialetica, submetida a discussao processual e posteriormente a 

valoragao do magistrado, sendo, a prova, meio necessario para a busca da 

verdade real. Buscando alcangar a verdade dos fatos no processo o 

magistrado se municia de recursos, meios de prova, diretos e indiretos que 

comprovem ou nao a existencia de tais eventos. Estes meios de prova podem 

ser licitos, quando sao admitidos pelo ordenamento juridico, ou ilicitos ha uma 

contrariedade ao ordenamento. 
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Via de regra, essa prova, na verdade, so possui real valor probatorio 

quando conseguida apos iniciado o processo penal em si, sendo estas provas 

consideradas "atos de prova", portanto, levando-se em conta que o inquerito 

policial e pega meramente informativa, as provas produzidas anteriormente, na 

fase investigatoria, nao sao consideradas de pleno direito, sendo apreciadas 

como meros "atos investigatorios". 

Data venia, as provas produzidas em sede de inquerito policial devem 

ser repetidas, quando chegado o momento dos atos de prova, haja vista o 

principio do contraditorio, bem como da ampla defesa, serem cerceados na 

fase investigatoria ser comprometendo, ja que o trata-se de um procedimento 

inquisitivo. Outra consequencia da mera informatividade do inquerito e a 

inexistencia de nulidades procedimentais por causa de vicios ocorridos no 

decorrer do procedimento em questao, havendo, de fato, apenas 

irregularidade. 

Sendo o inquerito policial um procedimento inquisitivo, este serve de 

orientacao basilar para o magistrado, bem como para o Ministerio Publico 

iniciarem o rito processual penal, sua importancia e tal no meio processual que 

determinadas provas produzidas em sede de inquerito, mesmo que sem a 

presenca do contraditorio, sao imprescindiveis e, por isso, sendo utilizadas, 

desde estas nao possam ser repetidas no decorrer do processo sem perda do 

material probatorio. 

Assim, mesmo o inquerito policial seja uma pega meramente informativa 

nao ha que se dispensar seu valor probatorio, salientando-se que, quando a 

prova for utilizada na fase processual penal, esta sera tratada como instrutoria 

relativamente ao futuro do procedimento penal, ensejando em nulidades se 

comprovado a existencia de vicios. 

Nao obstante, existe ainda a possibilidade de se juntar prova produzida 

em um processo, seja civil ou criminal, distinto ao processo penal em questao, 

por meio de um emprestimo de prova. Tal procedimento de emprestimo de 

provas entre processos e de grande valia no aumento da eficacia do meio 

probatorio processual penal. 

Em existindo uma justificativa plausivel, para que a prova seja 

oportunizada o magistrado tera acesso a mesma, contudo devendo o mesmo 

se munir de cuidado adicional com a procedencia da prova importada. Haja 
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vista que se o processo for considerado nulo, podera ter reflexos diretos no 

processo receptor, sendo tal duvida dirimida, segundo Tavora, quando se 

"indagar se a nulidade contaminou ou nao a instrucao do processo onde a 

prova foi produzida." (2009, pagina 314). 

Em havendo nulidade na prova emprestada, de forma que comprometa 

o processo emprestante absolutamente, atingindo ate mesmo a instrugao, a 

prova sera viciada, logo podera haver reflexo no processo receptor se esta 

prova tiver sido determinante para a decisao. Feito o emprestimo probatorio se 

dara azo ao contraditorio, haja vista que mesmo que se tenha sido conferido o 

contraditorio no processo passado, apos ser emprestada a prova e posta no 

processo como nova e autentica. 

Tal procedimento so podera ocorrer, na ilustre concepgao de Nestor 

Tavora, quando determinados requisitos forem seguidos, quais sejam: as 

partes devem ser as mesmas nos dois processos (emprestante e receptor); 

quando o fato demonstrado for relevante para que se prove determinado 

argumento; apenas provas que tiverem sido submetidas ao contraditorio sao 

passiveis de emprestimo; por fim, os requisitos especificos da produgao 

probatoria devem ser respeitados para que possa existir o emprestimo. 

Evidentemente que, apesar da importancia da fase probatoria, o 

principio da liberdade probatoria nao e absolute Existem limitagoes na 

persecugao criminal, nao admitindo o uso de provas ilicitas (violam disposigoes 

de direito material ou principios constitucionais penais), ilegitimas (desobedece 

a normas processuais e principios constitucionais da mesma especie) ou 

irregulares (que estao de acordo com as normas processuais, porem infringem 

formalidades legais necessarias). 

Ressalva-se ainda que os meios probatorios ilicitos abrangem, alem dos 

reprimidos pela Lei, os que sao "imorais, antieticos, atentatorios a dignidade e a 

liberdade da pessoa humana e aos bons costumes, bem como os contrarios 

aos principios gerais do direito" (NUCCI, 2006, paginas 364 e 365). Assim a 

prova pode ser utilizada no processo penal, desde que nao contrarie ao artigo 

155 do Codigo de Processo Penal ou ao estado das pessoas. 

Tais provas irregulares nao sao passivamente aceitas por toda a 

doutrina, haja vista que parte da doutrina entende que haveria violagao de 

normas processuais e, portanto, seriam provas ilegitimas. Assim, observando-
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se uma tendencia observada no garantismo penal trazida por Ferrajoli a qual 

diversos doutrinadores ja vem chamando de um "super garantismo". 

De qualquer modo, a Constituicao Federal nao faz distingao entre provas 

ilicitas ou ilegitimas, bem como nao foi feito no Codigo de Processo Penal ou 

mesmo com a Lei 11.690/08, na qual se refere, em seu artigo 157, a provas 

ilicitas aquelas que sao obtidas "em violacao a normas constitucionais ou 

legais" devendo elas serem retiradas dos autos processuais e preclusa a 

decisao do julgador deve haver a destruicao de tal prova, evitando-se, assim, 

os efeitos nocivos que a prova ilicita poderia auferir ao processo. 

Essa determinacao do Codigo de Processo Penal surge em atinencia ao 

principio da exclusao, que vem sendo largamente utilizado nos Estados 

Unidos, o qual nao apenas protege o direito individual da parte lesada, mas 

tambem as normas constitucionais rompidas com intuito de se conseguir a 

determinada prova. Neste aspecto, relembra Denilson Feitosa Pacheco que: 

O proposito do "principio da exclusao" e dissuadir, intimidar, 
prevenir - compelir ao respeito pelas garantias constitucionais 
da unica maneira valida efetivamente - pela remogao do 
incentivo ao seu desrespeito (caso Elkins v. U.S., 1960). A 
finalidade primordial do "principio da exclusao", se nao a unica, 
e prevenir a conduta policial ilicita (caso U.S. v. Janis, 1976). 
Mais do que um direito individual da parte lesada e um 
"remedio juridico" criado judicialmente com a destinagao de 
proteger as normas constitucionais da 4 a Emenda 
Constitucional, geralmente por meio do seu efeito preventivo ou 
dissuasivo (...)". (2008, pagina 608) 

Assim sendo, a nao aceitagao de provas ilicitas em sede de Processo 

Penal se da, nao apenas em uma protegao aos direitos e garantias individuals, 

mas tambem como amparo de todo o ordenamento constitucional que tutela 

direitos e garantias basicas de nosso ordenamento juridico. Dessa maneira, 

evidencia-se ainda mais o vigor de um pensamento garantista que cada vez 

mais ganha forga no universo juridico brasileiro. 

4.2. O USO DAS PROVAS DE ORIGEM ILlCITA NO PROCESSO PENAL. 
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Mesmo com o atual vies garantista, ou como alguns preferem super 

garantista, existem diversos posicionamentos distintos que trazem a tona 

resquicios da heranca brasileira do sistema acusatorio. Tal discussao acalorou-

se em dada medida com o advento da Lei 11.690/2008 que modificou o artigo 

157 do Codigo de Processo Penal trazendo a seguinte redagao em seu 

paragrafo 1° "Sao tambem inadmissiveis as provas derivadas das ilicitas, salvo 

quando nao evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou 

quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das 

primeiras." (Grifo nosso). 

Por essa razao, torna-se de essencial importancia a elucidacao de 

algumas das teorias que nutrem tal divergencia doutrinaria no Brasil, tais como: 

principio da licitude (good faith exception ou exclusao ou da boa-fe), fruits of 

the poisonous tree (teoria dos frutos da arvore envenenada) e 

verhaltnismabigkeitsgrundatz (principio da proporcionalidade). 

O principio da exclusao tern por objeto prevenir a nao contaminacao do 

Processo Penal pela prova ilicita, nao havendo uma reparagao no caso de 

"contaminacao" do processo. A aplicacao desta teoria possui como criterios 

basilares a boa-fe e a motivacao razoavel daquele que inserem a prova ilicita 

no processo. Nesse sentido Pacheco relata que: 

O juiz White, divergindo no caso Stone v. Powel (1926), 
entendeu que nao se deveria aplicar o "principio da exclusao" 
naquelas hipoteses em que um policial fizesse uma apreensao 
ilicita atuando na crenga da boa-fe de que sua conduta estava 
conforme o direito existente e tendo motivos razoaveis para 
sua crenga. A exclusao da prova ilicita, no caso, nao teria efeito 
preventivo. Os dois criterios, portanto, seriam a boa-fe e a 
crenga razoavel na legalidade da conduta. Entretanto, ate 
agora, a maioria da Suprema Corte americana, no que tange a 
4 a Emenda Constitucional, somente em adotado uma versao 
limitada do enforque do juiz White, para duas situagoes 
especiais. (2006, pagina 609). 

Desse modo, do posicionamento mencionado acima surgiram duas 

hipoteses das quais se situam os entendimentos da Suprema Corte americana, 

quais sejam: a excegao da boa-fe (Good faith exception) e o principio da 

exclusao (exclusionary rule). 
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A teoria da excegao de boa-fe, trazida a tona ao mundo juridico em 1984 

no caso U.S. versus Leon, entende que, quando policiais obtiverem provas 

atuando com confianca razoavel em mando de magistrado neutro e imparcial, 

apesar de nao considerar que o caso enseje os indicios necessarios a 

expedicao do mesmo, nao se deve excluir a prova do processo. 

Pois, nao se cumpriria a destinacao fundamental do principio da 

exclusao, o qual seria prevenir a conduta policial irregular. Alem disso, o 

colhimento de prova balizado em mandato judicial em nada dissuadiria o 

convencimento do juiz ao ser retirada do processo, visto que esse mesmo 

magistrado ja a considerou como coerente tal conduta. Cabe ressaltar ainda 

que ao policial nao resta qualquer ilegalidade em sua conduta, visto que houve 

designio de confianca na previa decisao judicial. 

Porquanto nao lograr qualquer vantagem na exclusao da prova do 

processo nao ha que se entender em tal atitude. Sendo mais vantajoso se 

manter a credibilidade das decisoes judiciais criminais, haja vista nao existir 

possibilidade de prevengao de futuras violacoes. 

Ja o principio da exclusao ocorre quando policial em busca de meios 

probatorios imaginando estar acobertado sob a legislagao realiza a atividade, 

ocasionando alguma ilegalidade como a nao declaragao de sua invalidade. Na 

sistematica brasileira a situagao nao oferece maiores dificuldades. 

Observa-se assim que as provas tratadas com o principio da licitude 

apenas poderao ser provas diretas, que sejam praticadas diretamente pelos 

autores e seja disposto. Para tentar suprir a lacuna deixada pela teoria nas 

provas derivadas, surgiu a teoria dos frutos da arvore envenenada. A teoria dos 

fruits of the poisonous tree discorre que existe uma contaminagao das provas 

obtidas ilicitamente nas provas que delas decorrem, de modo semelhante a 

frutos que crescem numa arvore envenenada. 

A teoria dos fruits of the poisonous tree, cuja origem e atribuida a 

jurisprudencia norte-americana, nada mais e que simples consequencia logica 

da aplicagao do principio da inadmissibilidade das provas ilicitas. Se os 

agentes produtores da prova ilicita pudessem dela se valer para a obtengao de 

novas provas, cuja existencia apenas haveria se chegado com aquela prova 

ilicita, a ilicitude da conduta seria facilmente contornavel. 
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Bastaria a observancia da forma prevista em lei, na segunda operacao, 

isto e, na busca das provas obtidas por meio das informacoes extraidas pela 

via da ilicitude, para que se legalizasse a ilicitude da primeira (operacao). 

Assim, a teoria da ilicitude por derivacao e uma imposicao da aplicagao do 

principio da inadmissibilidade das provas obtidas ilicitamente. 

Entretanto, essa teoria (arvore dos frutos envenenados) nao e absoluta 

sua aplicagao sofre diversas limitagoes, como, nas palavras de Pacheco "(...) a 

limitagao da fonte independente ("independent souce" limitation), a limitagao da 

descoberta inevitavel ("inevible discovery" limitatio) e a limitagao da 

"contaminagao expurgada" ("purged taint limitation)." (2006, pagina 611). 

Na ocorrencia das provas absolutamente independentes tem-se que, 

caso haja provas outras no processo, independentes de uma determinada 

prova ilicita produzida, nao ha que se falar em infecgao, muito menos se falar 

em aplicagao da teoria fruits of the poisonous tree. Haja vista que em nao 

existindo vinculo ou relagao de dependencia a prova ilicita nao podera 

contaminar as demais. Portanto, havera um aproveitamento de todas as 

demais provas licitas absolutamente independentes no processo. 

Assim, a presenga desta forma ilicita, quando se encaixar na supracitada 

limitagao, nao podera declarar nulidade no processo. Em havendo conexao 

dessa prova ilicita a teoria defende que a prova seja desentranhada e a 

posteriori destruida, com acompanhamento facultativo, como delimita o artigo 

157, paragrafo 3° do Codigo de Processo Penal. Tal teoria ja vem sendo 

aplicada no ambito judicial brasileiro, fato que o Superior Tribunal Federal ja 

adotou tal teoria no Habeas Corpus 84.679, Primeira Turma, julgado em 

30/08/2005, DJU 30/09/2005, relator Ministro Eros Grau. 

Sobre a teoria Nestor Tavora ressalva que: 

A prova absolutamente independente, ou limitagao da fonte 
independente (independent source limitation), nao seria 
propriamente uma excegao aos efeitos da teoria dos frutos da 
arvore envenenada, e sim uma teoria coexistente, permitindo 
justamente a devida integragao, partindo-se do pressuposto de 
que, nao havendo vinculo entre as provas, nao ha que se falar 
em reflexos irradiando contaminagao aquelas provas que nao 
derivaram da ilicita. (2009, pagina 307). 
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Ja a descoberta inevitavel ocorre quando a prova, que 

circunstancialmente decorre de prova ilicita, seria conseguida de 

inevitavelmente, por atos validos de investigacao. Desse modo, a prova 

conseguida ilegalmente sera expurgada do processo e as demais provas serao 

aproveitadas, eliminando-se, assim, a contaminagao. 

Assim, se a prova tiver sido colhida em decorrencia de uma prova ilicita, 

porem esta prova licita seria descoberta mesmo sem o auxilio da prova ilicita, 

nao ha que se falar em contaminagao e a prova licita sera plenamente 

aproveitada. Essa teoria ja integra o corpo juridico penal brasileiro com o 

advento da Lei 11.690/2008 que instituiu o artigo 157, paragrafo 1° no Codigo 

de Processo Penal. Dessa forma, a teoria em questao objetiva, na preleta ligao 

de Nestor Tavora: 

O que se deseja e impedir a contaminagao de provas 
decorrentes de uma ilicita, caso o seu descobrimento seja 
inevitavel. (...) Agrega-se, portanto, um outro ponto de vista 
quando em comparagao com a teoria anterior. E que na prova 
independente, nao existe liame entre a prova ilicita e as 
demais. Na descoberta inevitavel, o nexo existe, mas nao e 
decisivo, pois a prova derivada, mesmo que a ilicitude nao se 
operasse, ainda assim seria produzida dentro da lei. (2009, 
paginas 307 e 308). 

Destarte, ha uma flexibilizagao da teoria da arvore dos frutos 

envenenados, sendo necessario para a aplicagao desta teoria (descoberta 

inevitavel) que se demonstre que o encontro dos demais elementos probatorios 

era uma questao ululante, face a investigagao entre outras provas, ou mesmo 

por um resultado de investigagoes ou fontes de produgao autonomas. 

Ja a contaminagao expurgada ou conexao atenuada defende-se que 

existem casos que o vinculo entre prova ilicita e a prova derivada e tao leve 

que termina por nao existir uma contaminagao em concreto. De modo que 

mesmo que ainda persista algum vinculo entre a prova ilicita e sua derivada 

essa conexao sera tao infima e irrelevante que se preserva a licitude da prova, 

havendo, assim, uma desconsideragao da contaminagao. 

Dessa maneira, essa teoria chega de forma complementar as outras 

duas que fazem uma relativizagao da teoria da arvore dos frutos envenenados, 

conferindo poderosas ferramentas de limitagao das consequencias da ilicitude 
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das provas ao magistrado. Contudo, segundo Tavora, a presente teoria nao 

apresenta respaldo com ordenamento juridico nacional, mesmo com a reforma 

do Codigo de Processo Penal. 

Porf im, o principio da proporcionalidade, trazido do direito penal alemao, 

nao e requisito tao-somente para a solugao do conflito inerente ao processo 

penal - jus libertatis Versus jus puniendi - mas, tambem como justificativa de 

uma nova configuragao do processo, mais incisiva de direitos e garantias 

fundamentals, relacionadas a determinada categoria de delitos. 

A ideia basilar reside, conscientemente ou nao, na permissao do 

processo penal intervir como forma de protegao a um interesse coletivo, 

delineado em expressoes "normalmente vagas (como "garantia da ordem 

publica, da ordem economica, por conveniencia da instrugao criminal ou para 

assegurar a aplicagao da lei penal").". (Pimentel, 2006, paginas 59 e 60). 

Relativo a possibilidade de utilizagao do principio da proporcionalidade 

para viabilizar as provas ilicitas, tern por rechagado pela doutrina patria 

majoritaria. A maior parte dos posicionamentos contraria a utilizagao de provas 

ilicitas, pois os efeitos da prova viciada podem transcender a prova atingindo 

todo o processo. 

Porem, e fato que a rigidez exacerbada pode acarretar consequencias 

igualmente desastrosas em ambos os casos, o que e comprovado nas proprias 

teorias decorrentes da fruits of the poisonous tree que passaram a flexibilizar a 

mesma passando a acolher algumas provas derivadas de provas ilicitas. 

O uso da proporcionalidade para aceitagao de provas ilicitas desdobra-

se em duas possibilidades: o uso de provas ilicitas pro reo e pro societate. De 

forma que em se tratando de utilizar-se de provas ilicitas com intuito de provar 

a inocencia do reu Antonio Magalhaes Gomes Filho, Celso Ribeiro Bastos e 

Yves Gandra Martins admitem a possibilidade sob a egide do direito de defesa 

constitucionalmente garantido, salientando-se que nao se tern interesse em 

manter um inocente preso. Neste aspecto Nestor Tavora se filia a esta 

possibilidade, asseverando que: 

(...) a prova ilicita poderia ser utilizada em favor da inocencia, 
de sorte que a evitar-se uma limitagao na utilizagao de prova 
que, mesmo produzida ao arrepio da lei, cumpra o papel de 
inibir condenagao descabida. Deve-se avaliar, portanto, a sua 
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real utilidade para a persecugao penal e o grau de contribuigao 
para revelar a inocencia, alem do bem juridico violado para a 
obtengao da prova. O balanceamento deve ser checado nao so 
na conclusao solar que a proibigao da prova ilicita nao deve 
prosperar diante de uma possivel condenagao injusta, mas 
tambem nos meios utilizados para obtengao desta prova, e o 
prejuizo provocado por eles. Havendo desproporgao, a prova 
nao deve ser utilizada. Ademais, a prova ilicita utilizada para 
demonstrar a inocencia, amparada pela proporcionalidade, nao 
pode servir para prejudicar terceiros. (2009, pagina 311). 

Como visto a prova ilicita em parte e aceitar para se provar a inocencia 

de alguem, visto que o proprio principio da ampla defesa pode configurar 

implicitamente isso, afinal nao seria adequado manter alguem inocente preso 

mesmo que haja uma prova demonstrando sua inocencia. 

O outro caso de relativizagao da prova ilicita fundando-se no principio da 

proporcionalidade e em prol da sociedade, Barbosa Moreira apud Pacheco 

entende que : 

a admissibilidade de provas ilicitas por aplicagao do principio 
da proporcionalidade tambem pode servir a acusagao(prova 
ilicita pro societate), com fundamento no principio da isonomia 
e tendo em vista a crescente criminalidade organizada. A 
aplicagao da proporcionalidade em favor da defesa tambem se 
fundamentaha no principio da isonomia, pois "os orgaos de 
repressao penal dispoe de maiores e melhores recursos que o 
reu. Em tal perspectiva, ao favorecer a atuagao da defesa no 
campo probatorio, nao obstante posta em xeque a igualdade 
formal, se estara tratando de restabelecer entre as partes a 
igualdade substancial" (PACHECO, 2008, paginas 613 e 614). 

Dessa maneira, em tese, existe a possibilidade de se utilizar em prol da 

sociedade as provas ilicitas, o que em absoluto e rechagado pela maior parte 

da doutrina e a grande maioria dos entendimentos jurisprudenciais. 

E sabido que o intuito de nao se aceitar o uso de provas ilicitas e relativo 

a nao contaminagao e comprometimento do processo, todavia se este 

processo ja estiver comprometido mesmo sem a utilizagao de provas ilicitas, 

como ocorre com organizagoes criminosas de grande poder e influencia 

inclusive dentro do Estado, quebrando-se inclusive a isonomia entre as partes, 

nao se pode considerar que o processo seja justo. 
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Barbosa Moreira apud Pacheco levantou hipoteses interessante quanto 

ao tema, aduzindo que: 

O raciocinio e habil e, em condicoes normais, se contestara a 
premissa da superioridade de armas da acusacao. Pode 
suceder, no entanto, que ela deixe de referir a realidade em 
situacoes de expansao e fortalecimento da criminalidade 
organizada, como tantas que enfrentam as sociedades 
contemporaneas. E fora de duvida que atualmente, no Brasil, 
certos traficantes de drogas estao muito mais bem armados 
que a policia e, provavelmente, nao Ihes sera mais dificil que a 
ela, nem Ihes suscitara maiores escrupulos, munir-se de provas 
por meios ilegais. (PACHECO, 2008, pagina 614). 

E visivel que o poder das organizagoes criminosas atualmente supera 

em muito o apenas restrito poder belico, na verdade o poder de influencia 

sobre a populagao e o Estado, faz com que seja possivel que essas 

organizagoes possam manipular a realidade de acordo com o que for 

conveniente. De fato, o ingresso destes delinquentes dentro do proprio 

aparelho estatal ja comega a solidificar cada vez mais, deixando-os num estado 

semi-intocaveis. 

Entao, e valido dizer que e possivel arcar com a possibilidade de se 

flexibilizar direitos fundamentals para evitar que sejam feridos outros, nesse 

sentindo Pacheco implementa que "A legalidade, enquanto garantia 

constitucional de direitos fundamentals, pode ser flexibilizada exatamente para 

favorecer os direitos fundamentals, do que decorre a possibilidade de utilizagao 

de provas ilicitas pro reo." (PACHECO, 2008, pagina 615). 

Por fim, consolidando o aspecto flexibilizador Pacheco ainda abre 

possibilidade de uso de provas ilicitas pro societate aduzindo que: 

Somente em situagoes extremas e excepcionais se pode 
admitir a utilizagao de prova ilicita pro societate, pois, do 
contrario, o Estado estaria sendo incentivado a violar direitos 
fundamentals, o que iria frontalmente contra a propria nogao de 
provas ilicitas, que foram originalmente idealizadas e instituidas 
exatamente para dissuadir o Estado de violar direitos 
fundamentals. (2008, pagina 615). 
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Havendo, assim, uma sinergia de pensamentos entre Barbosa e 

Pacheco que se complementam, havendo uma necessidade visivel de se 

atribuir novas armas para agir efetivamente contra o crime organizado. 

4.3. O PANORAMA DA VIABILIDADE DA UTILIZAQAO DE PROVAS ILiCITAS 
POSTERIORMENTE A MINI-REFORMA DO CODIGO DE PROCESSO PENAL 
BRASILEIRO DE 2008. 

Em virtude dos novos entendimentos acerca de provas ilicitas, qual 

sejam a teoria dos frutos da arvore envenenada e suas flexibilizagoes, o 

legislador brasileiro no ano de 2008 implementou alteragao substancial no 

Codigo de Processo Penal, em especial no que concerne as provas utilizadas 

em sede processual penal. 

Inicialmente, ve-se que houve alteragao substancial no tocante as 

provas admitidas no processo penal, havendo uma constitucionalizagao do 

artigo 157 do Codigo de Processo Penal. O artigo em questao detinha a 

seguinte redagao "O juiz formara sua convicgao pela livre apreciagao da 

prova.", essa abordagem deixava sob a guarda do magistrado a decisao de 

determinada prova seria ou nao considerada ilicita, bem como deixava a cargo 

dele a destinagao da prova. 

Com a nova redagao conferida ao artigo 157 pela Lei 11.690/2008 tem-

se que "sao inadmissiveis, devendo ser desentranhadas do processo, as 

provas ilicitas, assim entendidas as obtidas em violagao a normas 

constitucionais ou legais", passa a existir uma delimitagao do que seria ilicito e, 

portanto, nao aceito em sede de processo penal. 

Dessa maneira, passa necessariamente a existir uma tendencia 

constitucionalista dentro do processo penal, atendendo aos anseios de todo o 

corpo judicial brasileiro e, consequentemente, conferindo maior seguranga 

juridica ao processo, principalmente com o advento do desentranhamento das 

provas ilicitas. 

A teoria dos fruits of the poisonous tree, com a Lei 11.690/2008, foi 

plenamente efetivada no ordenamento juridico brasileiro, pois anteriormente 
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nao se falava em provas derivadas de provas ilicitas, nem tampouco se 

comentava sobre a razao da qual decorreria a ilicitude da prova. Ponto 

primordial nesta analise e relativa as provas derivadas de provas ilicitas. 

Anteriormente a mini-reforma do Codigo de Processo Penal muito se 

demorou a se ter um posicionamento acerca das provas derivadas de provas 

ilicitas, havendo diversas divergencias. Com o advento da nova Lei de 2008 

passou a existir uma certeza da abordagem destas provas que seriam levadas 

sob o enfoque da teoria dos frutos da arvore envenenada, abordado no 

paragrafo 1° da Lei em questao a qual se refere como sendo "(...) tambem 

inadmissiveis as provas derivadas das ilicitas, salvo quando nao evidenciado o 

nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem 

ser obtidas por uma fonte independente das primeiras." (grifo nosso). 

Nao obstante, e notorio que nao apenas a teoria da arvore dos frutos 

envenenados foi abarcada pelo ordenamento juridico patrio, devendo-se incluir 

no mesmo as teorias flexibilizadoras da principal, as quais sao evidenciadas na 

parte final do paragrafo 1° do artigo 157, no que diz "Sao tambem inadmissiveis 

as provas derivadas das ilicitas, salvo quando nao evidenciado o nexo de 

causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas 

por uma fonte independente das primeiras." (grifo nosso). 

Evidentemente que, dessa forma, o legislador patrio nao apenas indica 

quais sao as provas ilicitas, mas tambem as possibilidades de as provas 

derivadas das provas ilicitas serem aceitaveis dentro do procedimento penal. 

Torna-se de fundamental importancia esse ponto, pois, com isso o legislador 

abriu uma excegao dentro de sua propria regra de nao admitir o uso de provas 

ilicitas. 

Dessa forma, o legislador ja demonstra sua tendencia na persecugao da 

verdade real, desde que essa perseguigao nao se arraste por um terreno que 

macule a ordem juridica constitucional e legal do ordenamento patrio. 

4.4. A APLICABILIDADE DA UTILIZAQAO DE PROVAS ILiCITAS NO 
COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO. 
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Assim como crimes de terrorismo e de organizagoes criminosas que 

possuem vitimam difusas, o crime de lavagem de dinheiro possui importancia 

salutar neste sentido, pois apesar de diretamente nao afetar ninguem ha que 

se entender que este ilicito passa a afetar difusamente toda a populagao 

mundial, contudo, diferentemente de outros crimes difusos essa afetagao 

ocorre em dois graus. 

O primeiro grau ocorre com o comprometimento do Sistema Financeiro 

Nacional que com a introdugao do capital fraudulento na economia passa a ter 

um investimento especulativo e, como todos os investimentos desse porte, 

promovem diversas consequencias negativas que sensibilizam e enfraquecem 

a economia do Estado. 

Em segundo grau, tem-se uma consequencia que recai sobre a 

populagao de forma mais direta, pois e a partir da lavagem de capitais que se 

possibilita a existencia de grandes crimes, como e o caso do crime organizado. 

De fato, a existencia da lavagem de dinheiro retro-alimenta as organizagoes 

criminosas e, consequentemente, toda a populagao sente a sua forga. 

Portanto, apesar de nao existir uma consequencia visivel sob a 

populagao, com certeza nao ha que se desprezar a existencia do ilicito. Na 

verdade, se analisar a fundo, e notorio que o branqueamento de capitais possui 

poder de destruigao maior do que demais crimes, mesmos os crimes contra a 

vida, ja que eles proporcionam toda a ambientagao necessaria para a 

germinagao e florescimento de outros crimes de grande poder destrutivo. 

Desse modo, e evidente que para que haja um combate efetivo ao crime 

organizado e necessario que alem de se agir diretamente contra o delito e 

necessario que se haja uma atuagao indireta, corrompendo sua sustentagao. E 

essa agao indireta se da a partir do efetivo combate contra a lavagem de 

dinheiro que passa a estruturar a organizagao criminosa. Ressoante a este 

pensamento Dipp deflagrou em aula magna Inaugural da Escola da 

Magistratura Federal do Parana, com o tema Crime de Lavagem de Dinheiro 

em Curitiba no dia 01-08-2004 que: 

Nos todos sabemos que a criminalidade organizada que sem o 
dinheiro que a alimenta, que a mantem ela tende a se 
desorganizar. Eu disse uma vez que e preciso descapitalizar-se 
o crime organizado, para que ele possa desorganizar-se e 
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quebrar, assim como uma empresa que sem o porte de 
recursos financeiros tende a cair, o crime organizado da 
mesma forma tende a se ver diluido. (...) 

Portanto, evidentemente que, para que haja um combate as 

organizagoes criminosas, e necessario impedir que elas obtenham o que 

desejam: a lucratividade. Assim, deve-se impedir que a organizagao criminosa 

possa se utilizar de seus recursos, implementando politicas repressivas a 

lavagem de dinheiro tao pesadas que impegam a retro-alimentagao dessas 

organizagoes criminosas. 

Vista essa importancia da lavagem de dinheiro nao ha que se pensar em 

trata-la como delito menos grave que o proprio crime organizado, na verdade a 

propria Lei 9.613/98 ja deveria ter previsto um gravame para os crimes de 

organizagao criminosa que se utilizassem da lavagem de dinheiro como forma 

de demonstrar austeridade no tratamento do ilicito em questao e nao apenas 

enquadrar a organizagao criminosa como mero crime antecedente. 

Nesse sentido, Pacheco evidenciando pensamente de Barbosa Moreira 

anuncia que: 

Nessa linha, a referenda a Barbosa Moreira apenas teve por 
destacar que os integrantes de organizagoes criminosas, de 
"criminalidade organizada" ou de "crime organizado", na 
perspectiva dos principios constitucionais da igualdade e da 
proporcionalidade, demandam medidas interventivas, sejam 
investigativas, processuais ou probatorias, mais gravosas em 
seus direitos fundamentals, indiciados ou reus. (PACHECO, 
pagina 615). 

Dessa mesma forma mais gravosa, deve-se enquadrar a lavagem de 

dinheiro. Na verdade como ambas as teorias atingem diretamente direitos 

fundamentals e necessario que exista uma agao concreta e direta contra 

ambos, com fim em priorizar os direitos fundamentals nao mais apenas em 

ambito nacional, mas tambem internacional. Neste aspecto em sua tese de 

mestrado aduz Pimentel citando Chivario que 

(...) impende que se admita que, atualmente, e a propria 
criminalidade organizada que propicia "as mais formidaveis 
ameagas aos direitos mais elementares da pessoa humana a 
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comecar por aquele a vida e a seguranga individual e 
coletiva"(...). (PIMENTEL, 2006, pagina 62). 

Nesse termos a utilizagao de provas que outrora eram consideradas 

ilicitas acarreta grande vantagem, como no caso de provas derivadas de 

provas ilicitas. Observa-se que com a reforma do Codigo de Processo Penal 

passa a existir uma lacuna legal onde o magistrado pode se utilizar de uma 

flexibilizagao da utilizagao de provas ilicitas. Nesse aspecto assevera Pimentel 

que: 

A realidade de nossos tempos se opoe ao ideal do direito penal 
minimo que, sob o prisma filosofico, melhor corresponderia a 
feigao do Estado liberal. Os dias em que vivemos estao 
marcados por novos riscos (terrorismo, crime organizado, crime 
economico, exacerbagao da violencia urbana), pela expansao 
dos bens juridicos carentes de tutela penal, pela sensagao de 
inseguranga e pelo constante reclamo da sociedade para que o 
Direito Penal cumpra sua fungao pacificadora, nao atendida por 
outras formas de intervengao. O recrudescimento da resposta 
penal e identificado como resposta "de emergencia" (Moccia) 
ou se justifica quando contraposto a parte de uma realidade 
especifica. Fala-se "velocidades" diferenciadas do Direito Penal 
(Silva Sanches). Para o enfrentamento de questoes de menor 
importancia, como contravengoes penais, admite-se um direito 
penal com regras de imputagao mais flexiveis e garantias 
penais menos rigidas. Uma segunda "velocidade", que 
incorpore maiores garantias de imputagao, deve ser observada 
quando se preveem sangoes penais mais intensas. 
Reconhece-se, todavia, a necessidade de se pensar em uma 
terceira "velocidade", que, nao obstante a expressao da pena 
cominada, admita a reducao das garantias e flexibilizacao dos 
criterios de imputacao, propria para os delitos economicos, 
crime organizado, delinguencia social e terrorismo. (2006, 
pagina. 62, grifo nosso). 

Dessa forma, em determinados ilicitos que so existam provas 

contundentes que demonstrem a culpa de agentes de crimes de lavagem de 

dinheiro, crimes estes de dificil rastreio e investigagao, decorrente de provas 

ilicitas, deve o magistrado aceitar essa prova derivada com fulcro em se chegar 

a justiga e a paz social. Pimentel relata em sua obra ainda que "esses novos 

meios operacionais reclamam releitura de principios processuais, como o 

contraditorio (...)" (2006, pagina 93). Visto que tais delitos sao de um alto grau 

de sofisticagao e a investigagao e de grande dificuldade, haja vista que nesse 
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aspecto esses delitos se enquadram no dizer de Pacheco sobre "situagoes 

extremas e excepcionais" (2008, pagina 615). 

Portanto, nao ha que se falar no uso de provas ilicitas, de fato, e um 

abuso contra os direitos fundamentals guarnecidos na Constituicao Federal de 

1988, essa utilizagao deixaria a populagao a margem dos ditames do Estado 

brasileiro, fato que muito lembra o periodo da ditadura militar do Brasil. 

Na verdade ocorre que deve existir uma flexibilizagao dos direitos e 

garantias fundamentals salvaguardados pela Constituigao Federal, na medida 

em que estes direitos e garantias fundamentals passam a serem utilizados com 

protegao para os que desejam transgredir a esses mesmos. Desse modo, 

busca-se por uma flexibilizagao do direito do reu nos crimes de branqueamento 

de capitais e de crime organizado, por entender que estes criminosos se 

utilizam desta protegao constitucional para poderem cometer seus ilicitos, 

ignorando a essa mesma protegao constitucional conferida a todo o resto da 

populagao. 
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5. CONCLUSAO 

Depreende-se que a globalizagao trouxe nao somente beneficios, mas 

tambem toda uma nova dificuldade para o controle de crimes. A diminuicao das 

distancias, a simplificagao da difusao de capitais e de negociacao pelo mundo 

fez com que a criminalidade pudesse se expandir muito mais facilmente com a 

ausencia do Estado em diversas areas. Bem como com a oportunidade trazida 

pela propria conjuntura global, como o fim da Guerra Fria que facilitou a 

negociacao de armamento de guerra, ou a revolugao dos transportes e 

comunicagoes que trouxeram o narcotrafico para um nivel completamente 

diferente de trinta anos atras. 

Hodiernamente, o crime organizado torna-se cada vez mais 

transindividual, sendo menos perceptivo e tambem por deveras mais perigoso, 

pois passa a ameagar bens juridicamente protegidos de toda uma coletividade 

- como ocorre no transporte e destinagao clandestinos conferidos ao lixo toxico 

advindo das usinas nucleares italianas pelo crime organizado (mafia Camorra) 

que fora armazenado inadequadamente e jogados como lixo nao-toxico em 

aterros sanitarios, no mar, rios e campos proximos a plantagoes e pastos - ao 

inves de uma unica pessoa ou determinado grupo de pessoas. 

Ha uma globalizagao do crime organizado onde este se tornou uma 

verdadeira "empresa do crime", estando atrelada a economia de diversos 

paises e a propria politica de muitos destes. O crime organizado que muitas 

vezes utilizam terrorismo, o trafico de armas, de drogas e de pessoas necessita 

de uma forma de obter lucro seguro contra o rastreamento dos Estados, e 

nesse ponto entra a lavagem de dinheiro como pega fundamental para a 

viabilizagao da atividade criminosa organizada. 

Existe uma sistematizagao de toda a cadeia de branqueamento de 

capitais para que se evite o rastreio destes que cada vez mais se atualizam 

com as recentes tecnologias. A lavagem de dinheiro e a forma na qual a 

delinquencia organizada possui para manter seus negocios obtendo lucros e, 

para tanto, mantem-se o mais atualizada possivel quanto as tecnicas de 

lavagem de dinheiro. Desse modo, para a desestruturagao da organizagao 

criminosa e necessario que se impega o objetivo norteador dessas instituigoes 
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criminosas, qual seja o lucro. Lucro este que obrigatoriamente necessita da 

lavagem de valores, consequentemente, o combate a essas faccoes de poder 

paraestatais obrigatoriamente passarao pelo combate eficaz a lavagem de 

dinheiro. 

Destarte, deve existir uma acao conjunta de combate ao crime 

organizado e a lavagem de capitais para que haja um efetivo resultado para a 

sociedade. Nao podendo, assim, se dissociar o combate aos ilicitos. Em 

resumo, a lavagem de dinheiro representa "a espinha dorsal" que sustenta a 

pratica criminosa organizada, destituindo o crime organizado do lucro sua 

sustentabilidade se tornara falha e menos dificil, serao, as acoes repressivas 

contra a organizagao criminosa. 

Neste sentido, evidenciou-se que apesar de nao se entender possivel a 

utilizagao de provas ilicitas, por macular frontalmente as garantias 

salvaguardadas constitucionalmente, e passivel a flexibilizagao das provas 

ilicitas, especialmente nas provas licitas decorrentes de provas ilicitas. Visto 

que esta flexibilizagao foi conferida pela propria Lei 11.690/2008 ao abarcar em 

si as teorias flexibilizadoras dos fruits of the poisonous tree. Tais provas estas 

que em fase probatoria podem auxiliar imensamente a solugao destes tipos 

delituosos tao proeminentes no Brasil e no mundo. 

Portanto, ha que se entender numa relativizagao dos preceitos 

fundamentals da Constituigao Federal de 1988, em prol da garantia destes 

mesmos preceitos, que sao atacados diariamente e seus agressores se 

escondem sob a egide destes mesmos preceitos perante o Judiciario. 
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ANEXOS 

LEI N° 9.034, DE 3 DE MAIO DE 1995. 

Dispoe sobre a utilizagao de meios operacionais para a 
prevengao e repressao de agoes praticadas por 
organizagoes criminosas. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Fago saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

CAPlTULO I 

Da Definigao de Agao Praticada por Organizagoes Criminosas e dos Meios 
Operacionais de Investigagao e Prova 

Art. 1° Esta lei define e regula meios de prova e procedimentos 
investigatorios que versarem sobre crime resultante de agoes de quadrilha ou 
bando. 

Art. 1° Esta Lei define e regula meios de prova e procedimentos 
investigatorios que versem sobre ilicitos decorrentes de agoes praticadas por 
quadrilha ou bando ou organizagoes ou associagoes criminosas de qualquer 
tipo.(Redagao dada pela Lei n° 10.217, de 11.4.2001) 

Art 2° Em qualquer fase de persecugao criminal que verse sobre agao 
praticada por organizagoes criminosas sao permitidos, alem dos ja previstos na 
lei, os seguintes procedimentos de investigagao e formagao de provas: 

Art. 2° Em qualquer fase de persecugao criminal sao permitidos, sem 
prejuizo dos ja previstos em lei, os seguintes procedimentos de investigagao e 
formagao de provas: (Redagao dada pela Lei n° 10.217, de 11.4.2001) 

1 - (Vetado). 

II - a agao controlada, que consiste em retardar a interdigao policial do que 
se supoe agao praticada por organizagoes criminosas ou a ela vinculado, 
desde que mantida sob observagao e acompanhamento para que a medida 
legal se concretize no momento mais eficaz do ponto de vista da formagao de 
provas e fornecimento de informagoes; 

III - o acesso a dados, documentos e informagoes fiscais, bancarias, 
financeiras e eleitorais. 
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IV - a captacao e a interceptacao ambiental de sinais eletromagneticos, 
oticos ou acusticos, e o seu registro e analise, mediante circunstanciada 
autorizagao judicial; (Inciso incluido pela Lei n° 10.217, de 11.4.2001) 

V - infiltracao por agentes de policia ou de inteligencia, em tarefas de 
investigagao, constituida pelos orgaos especializados pertinentes, mediante 
circunstanciada autorizagao judicial. (Inciso incluido pela Lei n° 10.217, de 
11.4.2001) 

Paragrafo unico. A autorizagao judicial sera estritamente sigilosa e 
permanecera nesta condigao enquanto perdurar a infiltragao. (Paragrafo 
incluido pela Lei n° 10.217, de 11.4.2001) 

CAPiTULO II 

Da Preservagao do Sigilo Constitucional 

Art. 3° Nas hipoteses do inciso III do art. 2° desta lei, ocorrendo 
possibilidade de violagao de sigilo preservado pela Constituigao ou por lei, a 
diligencia sera realizada pessoalmente pelo juiz, adotado o mais rigoroso 
segredo de justiga. (Vide Adin n° 1.570-2). 

§ 1° Para realizar a diligencia, o juiz podera requisitar o auxilio de pessoas 
que, pela natureza da fungao ou profissao, tenham ou possam ter acesso aos 
objetos do sigilo. 

§ 2° O juiz, pessoalmente, fara lavrar auto circunstanciado da diligencia, 
relatando as informagoes colhidas oralmente e anexando copias autenticas dos 
documentos que tiverem relevancia probatoria, podendo para esse efeito, 
designar uma das pessoas referidas no paragrafo anterior como escrivao ad 
hoc. 

§ 3° O auto de diligencia sera conservado fora dos autos do processo, em 
lugar seguro, sem intervengao de cartorio ou servidor, somente podendo a ele 
ter acesso, na presenga do juiz, as partes legitimas na causa, que nao poderao 
dele servir-se para fins estranhos a mesma, e estao sujeitas as sangoes 
previstas pelo Codigo Penal em caso de divulgagao. 

§ 4° Os argumentos de acusagao e defesa que versarem sobre a 
diligencia serao apresentados em separado para serem anexados ao auto da 
diligencia, que podera servir como elemento na formagao da convicgao final do 
juiz. 

§ 5° Em caso de recurso, o auto da diligencia sera fechado, lacrado e 
enderegado em separado ao juizo competente para revisao, que dele tomara 
conhecimento sem intervengao das secretarias e gabinetes, devendo o relator 
dar vistas ao Ministerio Publico e ao Defensor em recinto isolado, para o efeito 
de que a discussao e o julgamento sejam mantidos em absoluto segredo de 
justiga. 
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CAPiTULO III 

Das Disposigoes Gerais 

Art. 4° Os orgaos da policia judiciaria estruturarao setores e equipes de 
policiais especializados no combate a agao praticada por organizagoes 
criminosas. 

Art. 5° A identificagao criminal de pessoas envolvidas com a agao 
praticada por organizagoes criminosas sera realizada independentemente da 
identificagao civil. 

Art. 6° Nos crimes praticados em organizagao criminosa, a pena sera 
reduzida de um a dois tergos, quando a colaboragao espontanea do agente 
levar ao esclarecimento de infragoes penais e sua autoria. 

Art. 7° Nao sera concedida liberdade provisoria, com ou sem fianga, aos 
agentes que tenham tido intensa e efetiva participagao na organizagao 
criminosa. 

"Art. 8° O prazo para encerramento da instrugao criminal, nos processos 
por crime de que trata esta Lei, sera de 81 (oitenta e um) dias, quando o reu 
estiver preso, e de 120 (cento e vinte) dias, quando solto." (Redagao dada pela 
Lei n° 9.303, de 5.9.1996) 

Art. 9° O reu nao podera apelar em liberdade, nos crimes previstos nesta 
lei. 

Art. 10 Os condenados por crime decorrentes de organizagao criminosa 
iniciarao o cumprimento da pena em regime fechado. 

Art. 11 Aplicam-se, no que nao forem incompativeis, subsidiariamente, as 
disposigoes do Codigo de Processo Penal. 

Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Art. 13 Revogam-se as disposigoes em contrario. 

Brasilia, 3 de maio de 1995; 174° da Independencia e 107° da Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Milton Seligman 
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LEI N° 9.303, DE 5 DE SETEMBRO DE 1996. 

Altera a redagao do art. 8° da Lei n° 9.034, de 3 de maio 
de 1995, que "dispoe sobre a utilizagao de meios 
operacionais para a prevengao e repressao de agoes 
praticadas por organizagoes criminosas". 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA Fago saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° O art. 8° da Lei n° 9.034, de 3 maio de 1995, passa a vigorar com a 
seguinte redagao: 

"Art. 8° O prazo para encerramento da instrugao criminal, nos processos por 
crime de que trata esta Lei, sera de 81 (oitenta e um) dias, quando o reu estiver 
preso, e de 120 (cento e vinte) dias, quando solto." 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Art. 3° Revogam-se as disposigoes em contrario. 

Brasilia, 5 de setembro de 1996; 175° da Independencia e 108° da 
Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Nelson A. Bin. 
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LEI N° 9.613, DE 3 DE MARQO DE 1998. 

Dispoe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultagao de 
bens, direitos e valores; a prevengao da utilizagao do 
sistema financeiro para os ilicitos previstos nesta Lei; cria 
o Conselho de Controle de Atividades Financeiras -
COAF, e da outras providencias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Fago saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPiTULO I 

Dos Crimes de "Lavagem" ou Ocultagao de Bens, Direitos e Valores 

Art. 1° Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizagao, disposigao, 
movimentagao ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta 
ou indiretamente, de crime: 

1 - de trafico ilicito de substancias entorpecentes ou drogas afins; 

W—de terrorismo; 

II - de terrorismo e seu financiamento; (Redagao dada pela Lei n° 10.701, 
de 9.7.2003) 

III - de contrabando ou trafico de armas, munigoes ou material destinado a 
sua produgao; 

IV - de extorsao mediante sequestro; 

V - contra a Administragao Publica, inclusive a exigencia, para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condigao ou 
prego para a pratica ou omissao de atos administrativos; 

VI - contra o sistema financeiro nacional; 

VII - praticado por organizagao criminosa. 

VIII - praticado por particular contra a administragao publica estrangeira 
(arts. 337-B, 337-C e 337-D do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Codigo Penal). (Inciso incluido pela Lei n° 10.467, de 11.6.2002) 

Pena: reclusao de tres a dez anos e multa. 

§ 1° Incorre na mesma pena quern, para ocultar ou dissimular a utilizagao 
de bens, direitos ou valores provenientes de qualquer dos crimes antecedentes 
referidos neste artigo: 

I - os converte em ativos licitos; 
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II - os adquire, recebe, troca, negocia, da ou recebe em garantia, guarda, 
tern em deposito, movimenta ou transfere; 

III - importa ou exporta bens com valores nao correspondentes aos 
verdadeiros. 

§ 2° Incorre, ainda, na mesma pena quern: 

I - utiliza, na atividade economica ou financeira, bens, direitos ou valores 
que sabe serem provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos 
neste artigo; 

II - participa de grupo, associagao ou escritorio tendo conhecimento de 
que sua atividade principal ou secundaria e dirigida a pratica de crimes 
previstos nesta Lei. 

§ 3° A tentativa e punida nos termos do paragrafo unico do art. 14 do 
Codigo Penal. 

§ 4° A pena sera aumentada de um a dois tercos, nos casos previstos nos 
incisos I a VI do caput deste artigo, se o crime for cometido de forma habitual 
ou por intermedio de organizagao criminosa. 

§ 5° A pena sera reduzida de um a dois tergos e comegara a ser cumprida 
em regime aberto, podendo o juiz deixar de aplica-la ou substitui-la por pena 
restritiva de direitos, se o autor, co-autor ou participe colaborar 
espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que 
conduzam a apuragao das infragoes penais e de sua autoria ou a localizagao 
dos bens, direitos ou valores objeto do crime. 

CAPiTULO II 

Disposigoes Processuais Especiais 

Art. 2° O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei: 

I - obedecem as disposigoes relativas ao procedimento comum dos 
crimes punidos com reclusao, da competencia do juiz singular; 

II - independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes 
referidos no artigo anterior, ainda que praticados em outro pais; 

III - sao da competencia da Justiga Federal: 

a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem economico-
financeira, ou em detrimento de bens, servigos ou interesses da Uniao, ou de 
suas entidades autarquicas ou empresas publicas; 

b) quando o crime antecedente for de competencia da Justiga Federal. 
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§ 1° A denuncia sera instruida com indicios suficientes da existencia do 
crime antecedente, sendo puniveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que 
desconhecido ou isento de pena o autor daquele crime. 

§ 2° No processo por crime previsto nesta Lei, nao se aplica o disposto no 
art. 366 do Codigo de Processo Penal. 

Art. 3° Os crimes disciplinados nesta Lei sao insuscetiveis de fianga e 
liberdade provisoria e, em caso de sentenca condenatoria, o juiz decidira 
fundamentadamente se o reu podera apelar em liberdade. 

Art. 4° O juiz, de oficio, a requerimento do Ministerio Publico, ou 
representagao da autoridade policial, ouvido o Ministerio Publico em vinte e 
quatro horas, havendo indicios suficientes, podera decretar, no curso do 
inquerito ou da agao penal, a apreensao ou o sequestro de bens, direitos ou 
valores do acusado, ou existentes em seu nome, objeto dos crimes previstos 
nesta Lei, procedendo-se na forma dos arts. 125 a 144 do Decreto-Lei n° 
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Codigo de Processo Penal. 

§ 1° As medidas assecuratorias previstas neste artigo serao levantadas se 
a agao penal nao for iniciada no prazo de cento e vinte dias, contados da data 
em que ficar concluida a diligencia. 

§ 2° O juiz determinara a liberagao dos bens, direitos e valores 
apreendidos ou sequestrados quando comprovada a licitude de sua origem. 

§ 3° Nenhum pedido de restituigao sera conhecido sem o comparecimento 
pessoal do acusado, podendo o juiz determinar a pratica de atos necessarios a 
conservagao de bens, direitos ou valores, nos casos do art. 366 do Codigo de 
Processo Penal. 

§ 4° A ordem de prisao de pessoas ou da apreensao ou sequestro de 
bens, direitos ou valores, podera ser suspensa pelo juiz, ouvido o Ministerio 
Publico, quando a sua execugao imediata possa comprometer as 
investigagoes. 

Art. 5° Quando as circunstancias o aconselharem, o juiz, ouvido o 
Ministerio Publico, nomeara pessoa qualificada para a administragao dos bens, 
direitos ou valores apreendidos ou sequestrados, mediante termo de 
compromisso. 

Art. 6° O administrador dos bens: 

I - fara jus a uma remuneragao, fixada pelo juiz, que sera satisfeita com o 
produto dos bens objeto da administragao; 

II - prestara, por determinagao judicial, informagoes periodicas da situagao 
dos bens sob sua administragao, bem como explicagoes e detalhamentos 
sobre investimentos e reinvestimentos realizados. 
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Paragrafo unico. Os atos relativos a administragao dos bens apreendidos 
ou sequestrados serao levados ao conhecimento do Ministerio Publico, que 
requerera o que entender cabivel. 

CAPiTULO III 

Dos Efeitos da Condenacao 

Art. 7° Sao efeitos da condenagao, alem dos previstos no Codigo Penal: 

I - a perda, em favor da Uniao, dos bens, direitos e valores objeto de crime 
previsto nesta Lei, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fe; 

II - a interdigao do exercicio de cargo ou fungao publica de qualquer 
natureza e de diretor, de membro de conselho de administragao ou de gerencia 
das pessoas juridicas referidas no art. 9°, pelo dobro do tempo da pena 
privativa de liberdade aplicada. 

CAPiTULO IV 

Dos Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Crimes Praticados no Estrangeiro 

Art. 8° O juiz determinant, na hipotese de existencia de tratado ou 
convengao internacional e por solicitagao de autoridade estrangeira 
competente, a apreensao ou o sequestro de bens, direitos ou valores oriundos 
de crimes descritos no art. 1°, praticados no estrangeiro. 

§ 1° Aplica-se o disposto neste artigo, independentemente de tratado ou 
convengao internacional, quando o governo do pais da autoridade solicitante 
prometer reciprocidade ao Brasil. 

§ 2° Na falta de tratado ou convengao, os bens, direitos ou valores 
apreendidos ou sequestrados por solicitagao de autoridade estrangeira 
competente ou os recursos provenientes da sua alienagao serao repartidos 
entre o Estado requerente e o Brasil, na proporgao de metade, ressalvado o 
direito do lesado ou de terceiro de boa-fe. 

CAPiTULO V 

Das Pessoas Sujeitas A Lei 

Art. 9° Sujeitam-se as obrigagoes referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas 
juridicas que tenham, em carater permanente ou eventual, como atividade 
principal ou acessoria, cumulativamente ou nao: 

I - a captagao, intermediagao e aplicagao de recursos financeiros de 
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira; 

II - a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro 
ou instrumento cambial; 
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III - a custodia, emissao, distribuigao, liquidagao, negociagao, 
intermediagao ou administragao de titulos ou valores mobiliarios. 

Paragrafo unico. Sujeitam-se as mesmas obrigagoes: 

I - as bolsas de valores e bolsas de mercadorias ou futuros; 

II - as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de 
previdencia complementar ou de capitalizagao; 

III - as administradoras de cartoes de credenciamento ou cartoes de 
credito, bem como as administradoras de consorcios para aquisigao de bens ou 
servigos; 

IV - as administradoras ou empresas que se utilizem de cartao ou 
qualquer outro meio eletronico, magnetico ou equivalente, que permita a 
transferencia de fundos; 

V - as empresas de arrendamento mercantil (leasing) e as de fomento 
comercial (factoring); 

VI - as sociedades que efetuem distribuigao de dinheiro ou quaisquer bens 
moveis, imoveis, mercadorias, servigos, ou, ainda, concedam descontos na sua 
aquisigao, mediante sorteio ou metodo assemelhado; 

VII - as filiais ou representagoes de entes estrangeiros que exergam no 
Brasil qualquer das atividades listadas neste artigo, ainda que de forma 
eventual; 

VIII - as demais entidades cujo funcionamento dependa de autorizagao de 
orgao regulador dos mercados financeiro, de cambio, de capitais e de seguros; 

IX - as pessoas fisicas ou juridicas, nacionais ou estrangeiras, que 
operem no Brasil como agentes, dirigentes, procuradoras, comissionarias ou 
por qualquer forma representem interesses de ente estrangeiro que exerga 
qualquer das atividades referidas neste artigo; 

X - as pessoas juridicas que exergam atividades de promogao imobiliaria 
ou compra e venda de imoveis; 

XI - as pessoas fisicas ou juridicas que comercializem joias, pedras e 
metais preciosos, objetos de arte e antiguidades. 

XII - as pessoas fisicas ou juridicas que comercializem bens de luxo ou 
de alto valor ou exergam atividades que envolvam grande volume de recursos 
em especie. (Incluido pela Lei n° 10.701, de 9.7.2003) 

CAPITULO VI 

Da Identificagao dos Clientes e Manutengao de Registros 
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Art. 10. As pessoas referidas no art. 9°: 

I - identificarao seus clientes e manterao cadastro atualizado, nos termos 
de instrucoes emanadas das autoridades competentes; 

II - manterao registro de toda transacao em moeda nacional ou 
estrangeira, titulos e valores mobiliarios, titulos de credito, metais, ou qualquer 
ativo passivel de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela 
autoridade competente e nos termos de instrucoes por esta expedidas; 

III - deverao atender, no prazo fixado pelo orgao judicial competente, as 
requisicoes formuladas pelo Conselho criado pelo art. 14, que se processarao 
em segredo de justica. 

§ 1° Na hipotese de o cliente constituir-se em pessoa juridica, a 
identificacao referida no inciso I deste artigo devera abranger as pessoas 
fisicas autorizadas a representa-la, bem como seus proprietaries. 

§ 2° Os cadastros e registros referidos nos incisos I e II deste artigo 
deverao ser conservados durante o periodo minimo de cinco anos a partir do 
encerramento da conta ou da conclusao da transacao, prazo este que podera 
ser ampliado pela autoridade competente. 

§ 3° O registro referido no inciso II deste artigo sera efetuado tambem 
quando a pessoa fisica ou juridica, seus entes ligados, houver realizado, em 
um mesmo mes-calendario, operacoes com uma mesma pessoa, 
conglomerado ou grupo que, em seu conjunto, ultrapassem o limite fixado pela 
autoridade competente. 

Art. 10A. O Banco Central mantera registro centralizado formando o 
cadastro geral de correntistas e clientes de i n s t i t u t e s financeiras, bem como 
de seus procuradores. (Incluido pela Lei n° 10.701, de 9.7.2003) 

CAPlTULO VII 

Da Comunicacao de Operacoes Financeiras 

Art. 11. As pessoas referidas no art. 9°: 

I - dispensarao especial atencao as operacoes que, nos termos de 
instrucoes emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em 
serios indicios dos crimes previstos nesta Lei, ou com eles relacionar-se; 

II - deverao comunicar, abstendo-se de dar aos clientes ciencia de tal ato, 
no prazo de vinte e quatro horas, as autoridades competentes: 

a) todas as transacoes constantes do—inciso—H—do art.—10 que 
ultrapassarem limite fixado, para esse fim, pela mesma autoridade e na forma e 
condicoes por ela estabelecidas; 
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a) todas as transagoes constantes do inciso II do art. 10 que 
ultrapassarem limite fixado, para esse fim, pela mesma autoridade e na forma e 
condicoes por ela estabelecidas, devendo ser juntada a identificacao a que se 
refere o inciso I do mesmo artigo; (Redacao dada pela Lei n° 10.701, de 
9.7.2003) 

b) a proposta ou a realizacao de transacao prevista no inciso I deste 
artigo. 

§ 1° As autoridades competentes, nas instrucoes referidas no inciso I 
deste artigo, elaborarao relacao de operacoes que, por suas caracteristicas, no 
que se refere as partes envolvidas, valores, forma de realizacao, instrumentos 
utilizados, ou pela falta de fundamento economico ou legal, possam configurar 
a hipotese nele prevista. 

§ 2° As comunicagoes de boa-fe, feitas na forma prevista neste artigo, nao 
acarretarao responsabilidade civil ou administrativa. 

§ 3° As pessoas para as quais nao exista orgao proprio fiscalizador ou 
regulador farao as comunicagoes mencionadas neste artigo ao Conselho de 
Controle das Atividades Financeiras - COAF e na forma por ele estabelecida. 

CAPlTULO VIII 

Da Responsabilidade Administrativa 

Art. 12. As pessoas referidas no art. 9°, bem como aos administradores 
das pessoas juridicas, que deixem de cumprir as obrigagoes previstas nos arts. 
10 e 11 serao aplicadas, cumulativamente ou nao, pelas autoridades 
competentes, as seguintes sangoes: 

I - advertencia; 

II - multa pecuniaria variavel, de um por cento ate o dobro do valor da 
operagao, ou ate duzentos por cento do lucro obtido ou que presumivelmente 
seria obtido pela realizagao da operagao, ou, ainda, multa de ate R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais); 

III - inabilitagao temporaria, pelo prazo de ate dez anos, para o exercicio 
do cargo de administrador das pessoas juridicas referidas no art. 9°; 

IV - cassagao da autorizagao para operagao ou funcionamento. 

§ 1° A pena de advertencia sera aplicada por irregularidade no 
cumprimento das instrugoes referidas nos incisos I e II do art. 10. 

§ 2° A multa sera aplicada sempre que as pessoas referidas no art. 9°, por 
negligencia ou dolo: 
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I - deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertencia, no prazo 
assinalado pela autoridade competente; 

II - nao realizarem a identificacao ou o registro previstos nos incisos I e II 
do art. 10; 

III - deixarem de atender, no prazo, a requisicao formulada nos termos do 
inciso III do art. 10; 

IV - descumprirem a vedagao ou deixarem de fazer a comunicacao a que 
se refere o art. 11. 

§ 3° A inabilitacao temporaria sera aplicada quando forem verificadas 
infracoes graves quanto ao cumprimento das obrigacoes constantes desta Lei 
ou quando ocorrer reincidencia especifica, devidamente caracterizada em 
transgressoes anteriormente punidas com multa. 

§ 4° A cassacao da autorizacao sera aplicada nos casos de reincidencia 
especifica de infracoes anteriormente punidas com a pena prevista no inciso III 
do caput deste artigo. 

Art. 13. O procedimento para a aplicacao das sangoes previstas neste 
Capitulo sera regulado por decreto, assegurados o contraditorio e a ampla 
defesa. 

CAPITULO IX 

Do Conselho de Controle de Atividades Financeiras 

Art. 14. E criado, no ambito do Ministerio da Fazenda, o Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras - COAF, com a finalidade de disciplinar, 
aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrencias 
suspeitas de atividades ilicitas previstas nesta Lei, sem prejuizo da 
competencia de outros orgaos e entidades. 

§ 1° As instrucoes referidas no art. 10 destinadas as pessoas 
mencionadas no art. 9°, para as quais nao exista orgao proprio fiscalizador ou 
regulador, serao expedidas pelo COAF, competindo-lhe, para esses casos, a 
definicao das pessoas abrangidas e a aplicagao das sangoes enumeradas no 
art. 12. 

§ 2° O COAF devera, ainda, coordenar e propor mecanismos de 
cooperagao e de troca de informagoes que viabilizem agoes rapidas e 
eficientes no combate a ocultagao ou dissimulagao de bens, direitos e valores. 

§ 3° O COAF podera requerer aos orgaos da Administragao Publica as 
informagoes cadastrais bancarias e financeiras de pessoas envolvidas em 
atividades suspeitas. (Incluido pela Lei n° 10.701, de 9.7.2003) 
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Art. 15. O COAF comunicara as autoridades competentes para a 
instauracao dos procedimentos cabiveis, quando concluir pela existencia de 
crimes previstos nesta Lei, de fundados indicios de sua pratica, ou de qualquer 
outro ilicito. 

Art. 16. O COAF sera composto por servidores publicos de reputagao 
ilibada e reconhecida competencia, designados em ato do Ministro de Estado 
da Fazenda, dentre os integrantes do quadro de pessoal efetivo do Banco 
Central do Brasil, da Comissao de Valores Mobiliarios, da Superintendencia de 
Seguros Privados, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, da Secretaria 
da Receita Federal, de orgao de inteligencia do Poder Executivo,—de 
Departamento de Policia Federal e do Ministerio das Relacoes Exteriores, 
atendendo, nesses tres ultimos casos, a indicacao dos respectivos Ministros de 
Estado. 

Art. 16. O COAF sera composto por servidores publicos de reputacao 
ilibada e reconhecida competencia, designados em ato do Ministro de Estado 
da Fazenda, dentre os integrantes do quadro de pessoal efetivo do Banco 
Central do Brasil, da Comissao de Valores Mobiliarios, da Superintendencia de 
Seguros Privados, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Secretaria 
da Receita Federal, de orgao de inteligencia do Poder Executivo, do 
Departamento de Policia Federal, do Ministerio das Relacoes Exteriores e da 
Controladoria-Geral da Uniao, atendendo, nesses quatro ultimos casos, a 
indicagao dos respectivos Ministros de Estado. (Redagao dada pela Lei n° 
10.683, de 28.5.2003) 

§ 1° O Presidente do Conselho sera nomeado pelo Presidente da 
Republica, por indicagao do Ministro de Estado da Fazenda. 

§ 2° Das decisoes do COAF relativas as aplicagoes de penas 
administrativas cabera recurso ao Ministro de Estado da Fazenda. 

Art. 17. O COAF tera organizagao e funcionamento definidos em estatuto 
aprovado por decreto do Poder Executivo. 

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Brasilia, 3 de margo de 1998; 177° da Independencia e 110° da Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Iris Rezende 
Luiz Felipe Lampreia 
Pedro Malan 
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LEI N° 11.690, DE 9 DE JUNHO DE 2008. 

Altera dispositivos do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 - Codigo de Processo Penal, relativos a 
prova, e da outras providencias. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA Faco saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Osarts. 155, 156, 157, 159, 201, 210, 212, 217 e 386 do Decreto-
Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Codigo de Processo Penal, passam a 
vigorar com as seguintes alteracoes: 

"Art. 155. O juiz formara sua convicgao pela livre apreciagao da prova 
produzida em contraditorio judicial, nao podendo fundamentar sua decisao 
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigacao, 
ressalvadas as provas cautelares, nao repetiveis e antecipadas. 

Paragrafo unico. Somente quanto ao estado das pessoas serao observadas as 
restricoes estabelecidas na lei civil." (NR) 

"Art. 156. A prova da alegacao incumbira a quern a fizer, sendo, porem, 
facultado ao juiz de oficio: 

I - ordenar, mesmo antes de iniciada a agao penal, a produgao antecipada de 
provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, 
adequacao e proporcionalidade da medida; 

II - determinar, no curso da instrugao, ou antes de proferir sentenga, a 
realizagao de diligencias para dirimir duvida sobre ponto relevante." (NR) 

"Art. 157. Sao inadmissiveis, devendo ser desentranhadas do processo, as 
provas ilicitas, assim entendidas as obtidas em violagao a normas 
constitucionais ou legais. 

§ 1° Sao tambem inadmissiveis as provas derivadas das ilicitas, salvo quando 
nao evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as 
derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. 

§ 2° Considera-se fonte independente aquela que por si so, seguindo os 
tramites tipicos e de praxe, proprios da investigagao ou instrugao criminal, seria 
capaz de conduzir ao fato objeto da prova. 

§ 3° Preclusa a decisao de desentranhamento da prova declarada 
inadmissivel, esta sera inutilizada por decisao judicial, facultado as partes 
acompanhar o incidente. 

§4 ° (VETADO) 
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"Art. 159. O exame de corpo de delito e outras pericias serao realizados por 
perito oficial, portador de diploma de curso superior. 

§ 1° Na falta de perito oficial, o exame sera realizado por 2 (duas) pessoas 
idoneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na area 
especifica, dentre as que tiverem habilitacao tecnica relacionada com a 
natureza do exame. 

§ 2° Os peritos nao oficiais prestarao o compromisso de bem e fielmente 
desempenhar o encargo. 

§ 3° Serao facultadas ao Ministerio Publico, ao assistente de acusagao, ao 
ofendido, ao querelante e ao acusado a formulacao de quesitos e indicacao de 
assistente tecnico. 

§ 4° O assistente tecnico atuara a partir de sua admissao pelo juiz e apos a 
conclusao dos exames e elaboracao do laudo pelos peritos oficiais, sendo as 
partes intimadas desta decisao. 

§ 5° Durante o curso do processo judicial, e permitido as partes, quanto a 
pericia: 

I - requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para 
responderem a quesitos, desde que o mandado de intimacao e os quesitos ou 
questoes a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedencia 
minima de 10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em laudo 
complementar; 

II - indicar assistentes tecnicos que poderao apresentar pareceres em prazo a 
ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiencia. 

§ 6° Havendo requerimento das partes, o material probatorio que serviu de 
base a pericia sera disponibilizado no ambiente do orgao oficial, que mantera 
sempre sua guarda, e na presenca de perito oficial, para exame pelos 
assistentes, salvo se for impossivel a sua conservacao. 

§ 7° Tratando-se de pericia complexa que abranja mais de uma area de 
conhecimento especializado, poder-se-a designar a atuacao de mais de urn 
perito oficial, e a parte indicar mais de urn assistente tecnico." (NR) 

"CAPlTULO V 

DO OFENDIDO 

Art. 201. Sempre que possivel, o ofendido sera qualificado e perguntado sobre 
as circunstancias da infracao, quern seja ou presuma ser o seu autor, as 
provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declaragoes. 

§ 1° Se, intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o 
ofendido podera ser conduzido a presenca da autoridade. 
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§ 2° 0 ofendido sera comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e 
a saida do acusado da prisao, a designagao de data para audiencia e a 
sentenca e respectivos acordaos que a mantenham ou modifiquem. 

§ 3° As comunicacoes ao ofendido deverao ser feitas no enderego por ele 
indicado, admitindo-se, por opcao do ofendido, o uso de meio eletronico. 

§ 4° Antes do inicio da audiencia e durante a sua realizacao, sera reservado 
espaco separado para o ofendido. 

§ 5° Se o juiz entender necessario, podera encaminhar o ofendido para 
atendimento multidisciplinar, especialmente nas areas psicossocial, de 
assistencia juridica e de saude, a expensas do ofensor ou do Estado. 

§ 6° O juiz tomara as providencias necessarias a preservagao da intimidade, 
vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o 
segredo de justiga em relacao aos dados, depoimentos e outras informacoes 
constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposicao aos meios de 
comunicacao." (NR) 

"Art. 210. As testemunhas serao inquiridas cada uma de per si, de modo que 
umas nao saibam nem oucam os depoimentos das outras, devendo o juiz 
adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho. 

Paragrafo unico. Antes do inicio da audiencia e durante a sua realizacao, serao 
reservados espacos separados para a garantia da incomunicabilidade das 
testemunhas." (NR) 

"Art. 212. As perguntas serao formuladas pelas partes diretamente a 
testemunha, nao admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, nao 
tiverem relacao com a causa ou importarem na repeticao de outra ja 
respondida. 

Paragrafo unico. Sobre os pontos nao esclarecidos, o juiz podera 
complementar a inquiricao." (NR) 

"Art. 217. Se o juiz verificar que a presenga do reu podera causar humilhacao, 
temor, ou serio constrangimento a testemunha ou ao ofendido, de modo que 
prejudique a verdade do depoimento, fara a inquiricao por videoconferencia e, 
somente na impossibilidade dessa forma, determinara a retirada do reu, 
prosseguindo na inquirigao, com a presenga do seu defensor. 

Paragrafo unico. A adogao de qualquer das medidas previstas no caput deste 
artigo devera constar do termo, assim como os motivos que a determinaram." 
(NR) 

"Art. 386. 
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IV - estar provado que o reu nao concorreu para a infragao penal; 

V - nao existir prova de ter o reu concorrido para a infragao penal; 

VI - existirem circunstancias que excluam o crime ou isentem o reu de pena 
(arts. 20, 21 , 22, 23, 26 e § 1° do art. 28, todos do Codigo Penal), ou mesmo se 
houver fundada duvida sobre sua existencia; 

VII - nao existir prova suficiente para a condenagao. 

Paragrafo unico 

II - ordenara a cessagao das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas; 

" (NR) 

Art. 2° Aqueles peritos que ingressaram sem exigencia do diploma de 
curso superior ate a data de entrada em vigor desta Lei continuarao a atuar 
exclusivamente nas respectivas areas para as quais se habilitaram, 
ressalvados os peritos medicos. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias apos a data de sua 
publicagao. 

Brasilia, 9 de junho de 2008; 187° da Independencia e 120° da 
Republica. 

LUIZ INACIO LULA DA SILVA 
Tarso Genro 
Jose Antonio Dias Toffoli 
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DECRETO N° 5.814, DE 26 DE JUNHO DE 2006. 

Promulga o Acordo de Cooperacao entre o Governo da 
Republica Federativa do Brasil e o Governo da Republica 
do Panama no Campo da Luta contra o Crime 
Organizado, celebrado em Brasilia, em 21 de agosto de 
2001. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuicao que Ihe confere 
o art. 84, inciso IV, da Constituigao, e 

Considerando que o Governo da Republica Federativa do Brasil e o 
Governo da Republica do Panama celebraram em Brasilia, em 21 de agosto de 
2001, urn Acordo de Cooperacao no Campo da Luta contra o Crime 
Organizado; 

Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse Acordo por meio 
do Decreto Legislative n° 73, de 18 de abril de 2006; 

Considerando que o Acordo entrou em vigor internacional em 3 de maio 
de 2006, nos termos do paragrafo 1 de seu Artigo 7; 

DECRETA: 

Art. 1° O Acordo de Cooperagao entre o Governo da Republica 
Federativa do Brasil e o Governo da Republica do Panama no Campo da Luta 
contra o Crime Organizado, celebrado em Brasilia, em 21 de agosto de 2001, 
apenso por copia ao presente Decreto, sera executado e cumprido tao 
inteiramente como nele se contem. 

Art. 2° Sao sujeitos a aprovagao do Congresso Nacional quaisquer atos 
que possam resultar em revisao do referido Acordo, assim como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituigao, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimonio nacional. 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao. 

Brasilia, 26 de junho de 2006; 185° da Independencia e 118° da 
Republica. 

LUIZ INACIO LULA DA SILVA 
Samuel Pinheiro Guimaraes Neto 

Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 27.6.2006. 
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ACORDO DE COOPERAQAO ENTRE O GOVERNO DA 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA 

REPUBLICA DO PANAMA NO CAMPO DA LUTA CONTRA O 
CRIME ORGANIZADO 

O Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

O Governo da Republica do Panama 

(doravante denominados "Partes Contratantes"), 

Conscientes do perigo da expansao do crime organizado internacional, 
e, especialmente, do terrorismo e do trafico ilicito de drogas e delitos conexos; 

Reconhecendo a importancia da cooperacao internacional no combate a 
essas praticas criminosas; 

Dispostos a fortalecer e aperfeicoar a cooperagao ja existente entre os 
dois paises; 

De conformidade com os propositos da Convengao das Nagoes Unidas 
contra o Crime Organizado Transnacional (Convengao de Palermo, de 2000), 
bem como de outros instrumentos jurfdicos internacionais sobre a materia; 

Inspirados nas decisoes e recomendagoes emanadas da Assembleia 
Geral das Nagoes Unidas em sua sessao especial sobre o problema das 
drogas, realizada em 1998, em especial nos principios ali consagrados, entre 
os quais o da responsabilidade compartilhada entre todos os paises na busca 
de solugoes para o problema das drogas ilicitas, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO 1 
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As Partes Contratantes, respeitadas as leis e regulamentos em vigor em 
seus respectivos paises, propoem-se a desenvolver atividades de cooperacao 
nos campos do combate ao crime organizado. 

A cooperacao acima mencionada levara em conta as convengoes 
internacionais das quais sao partes. 

ARTIGO 2 

No campo do combate ao terrorismo, as Partes Contratantes realizarao: 

a) intercambio de informacoes sobre atividades de grupos terroristas, 
suas estruturas de organizagao, membros, meios de financiamento e metodos 
de atuagao; 

b) intercambio de informagoes sobre metodos e tecnicas antiterroristas; 
e 

c) intercambio de experiencias cientificas e tecnologicas na area de 
protegao e seguranga de transporte maritimo, aereo e ferroviario, com o 
proposito de modernizar medidas de seguranga e protegao de portos, 
aeroportos e estagoes ferroviarias, bem como de edificios e instalagoes que 
possam ser alvos de agoes terroristas. 

ARTIGO 3 

Com vistas a combater o crime organizado em suas variadas formas, as 
Partes Contratantes realizarao: 

a) intercambio de informagoes sobre organizagoes criminosas de todo 
tipo, suas liderangas, membros, estruturas, atividades e relagoes com outros 
grupos dedicados a atividades ilicitas; e 
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b) intercambio de informagoes sobre metodos e tecnicas de combate ao 
crime organizado. 

As Partes Contratantes intercambiarao ainda informagoes e dados, bem 
como tomarao medidas conjuntas com vistas ao combate as seguintes 
atividades ilicitas: 

i) contrabando de armas, munigoes e explosivos; 

ii) falsificagao e contrabando de produtos informaticos de todo tipo; 

iii) atividades comerciais ilicitas por meios eletronicos (transferencias 
ilicitas de numerario, invasao de bancos de dados, pedofilia e outros); 

iv) contrabando de bens culturais e historicos, bem como de pedras e 
metais preciosos; 

v) falsificagao de qualquer tipo de documento de identidade, bem como 
de cheques e cartoes de credito; 

vi) sequestra; 

vii) extorsao; 

viii) lavagem de dinheiro e de ativos. 
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3. As Partes Contratantes envidarao esforcos conjuntos no sentido de 
coibir a pratica de crimes que envolvam o trafico de seres humanos e a 
imigragao ilegal, particularmente mulheres e criangas com fins de prostituigao. 

4. As Partes Contratantes prestarao assistencia reciproca nas seguintes 
areas: 

i) localizagao e identificagao de pessoas homiziadas em ambos os 
paises e de bens (ativos financeiros e imoveis) de propriedade de criminosos; 

ii) fornecimento de copias de registros oficiais publicos com vistas a 
apuragao de delitos de lavagem de dinheiro ou a facilitar investigagoes em 
curso; 

iii) obtengao de informagoes relativas a processos em curso de perda de 
bens e de devolugao de bens apreendidos. 

5. As solicitagoes de cooperagao e de intercambio de informagoes e dados 
sobre as atividades criminosas relacionadas neste Artigo deverao ser feitas por 
escrito, salvo em situagao de urgencia. 

ARTIGO 4 

No espirito das Convengoes das Nagoes Unidas sobre combate as 
drogas (Convengao sobre Entorpecentes de 1961 e seu Protocolo Adicional de 
1972, Convengao sobre Substancias Psicotropicas de 1971 e Convengao 
contra o Trafico llicito de Drogas e Substancias Psicotropicas de 1988) e da 
Estrategia Hemisferica Antidrogas da OEA, as Partes Contratantes realizarao: 

a) intercambio de informagoes e experiencias sobre novos metodos 
utilizados na produgao ilicita de entorpecentes e substancias psicotropicas, 
rotas de trafico internacional, metodos de ocultagao e distribuigao, assim como 
sobre novas formas de combate a essas atividades; 
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b) intercambio de informagoes e dados sobre pessoas e organizagoes 
envolvidas na produgao e no trafico de drogas ilicitas e sobre suas atividades; 

c) agoes policiais coordenadas - incluindo tecnicas de entrega controlada 
- para a prevengao do trafico de drogas ilicitas; 

d) intercambio de informagoes sobre resultados de investigagoes 
criminais e estudos acerca da produgao e do trafico de drogas ilicitas; 

e) intercambio de informagoes sobre o controle do abuso de drogas, 
bem como sobre as respectivas legislagoes internas sobre o tema. 

ARTIGO 5 

Com vistas a monitorar a implementagao do presente Acordo, as Partes 
Contratantes promoverao, sempre que necessario, reunioes entre autoridades 
competentes dos dois paises. Tais reunioes serao propostas pelos canais 
diplomaticos e terao os seguintes objetivos, entre outros: 

a) identificar objetivos especificos e estrategias a serem desenvolvidas 
no combate aos crimes mencionados no presente Acordo; 

b) avaliar as atividades conjuntas que venham a ser desenvolvidas; 

c) estimular a criagao de canais ageis de comunicagao entre autoridades 
competentes no combate as diversas modalidades criminosas contempladas 
no presente Acordo; 

d) estipular, de comum acordo, prazos para o atendimento das 
solicitagoes a que se refere o item 5 do Artigo 3 acima; 
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e) intercambiar informagoes e experiencias acerca das modalidades 
criminosas previstas no presente Acordo, bem como sobre metodos 
empregados para seu combate. 

ARTIGO 6 

1. Cada Parte Contratante obriga-se a proteger as informagoes de carater 
sigiloso recebidas da outra Parte. O grau de sigilo das informagoes prestadas 
na aplicagao do presente Acordo sera definido pela Parte transmissora. 

2. As informagoes, materials e recursos tecnicos e humanos recebidos por 
uma das Partes Contratantes no ambito da implementagao do presente Acordo 
nao poderao ser transferidos a terceiros Estados ou pessoas sem o 
consentimento previo da outra Parte. 

ARTIGO 7 

Disposigoes Finais 

1. O presente Acordo entrara em vigor na data do recebimento, por via 
diplomatica, da segunda comunicagao na qual se informa o cumprimento dos 
requisitos legais internos necessarios para sua aprovagao. 

2. O presente Acordo podera ser emendado por mutuo consentimento das 
Partes Contratantes, mediante a troca de notas diplomaticas. 

3. Qualquer uma das Partes Contratantes podera dar por terminado o 
presente Acordo, mediante denuncia formalizada por nota diplomatica, que 
surtira efeito 6 (seis) meses apos a data de seu recebimento pela outra Parte. 
As solicitagoes de assistencia formalizadas dentro daquele prazo deverao ser 
atendidas pela Parte requerida. 
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Feito em Brasilia, em 21 de agosto de 2001, em dois exemplares 
originais, em portugues e espanhol, sendo ambos os textos igualmente validos 
e autenticos. 

PELO GOVERNO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
CELSO LAFER 

Ministro de Estado das Relacoes Exteriores 

PELO GOVERNO DA REPUBLICA DO PANAMA 
JOSE MIGUEL ALEMAN 

Ministro das Relagoes Exteriores 


